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شبكات التواصل االجتماعّي وتنمية األمن الفكرّي لدى الشباب 
الجامعّي السعودّي

د. أحمد إبراهيم الربيع

امللخص:
أحدثت التطورات التكنولوجية احلديثة يف منتصف عقد التسعينات من القرن املاضي 
نقله نوعية وثورة حقيقة يف عامل االتصال، حيث انتشرت شبكة األنرتنت يف أرجاء املعمورة، 
للتقارب،  للمجتمعات  الطريق  ومهدت  الواسع،  بفضائها  املرتامية  العامل  أجزاء  وربطت 
والتعارف، وتبادل اآلراء واألفكار، واستفاد كل متصفح هلذه الشبكة من الوسائط الكثرية 
املتاحة فيها، وأكدت الكتاابت واالحباث العلمية يف نتائجها املرتتبة على التقنية فتح جماالت 
اليت ختتفي  الصغرية  الكونية  القرية  مفهوم  واملعلومايت، وظهور  الفكري  التواصل  من  خصبة 
فيها عناصر الزمان واملكان واملسافات واحلدود، وظهرت شبكات التواصل االجتماعي مثل  
ومشاركة  األخرى  الوسائل  من  وغريها  شات  سناب  وإنستقرام،  يوتيوب،  تويرت،  فيسبوك، 

امللفات وإجراء احملاداثت الفورية، والتواصل والتفاعل املباشر بني مجهور املتلقني.

وتـَُعــدُّ هــذه الســهولة يف االســتخدام وإاتحــة الوصــول خلدماهتــا مــن أهــم العوامــل الــيت 
جعلــت شــبكة التواصــل االجتماعــي تســتقطب نســبة مهمــة مــن املســتخدمني بــكل الفئــات 
وأعلــى نســبة هلــا هــي فئــة الشــباب بــكل مســتوايهتا خاصــة اجلامعيــني ممــا أدى اىل وجــود 
ومــن  )عزيــز،27-2010(.  وفكريــة  وثقافيــة  وأخالقيــة  ونفســية  اجتماعيــة،  انعكاســات 
املالحــظ مــن خــالل املشــاهدات اليوميــة يف اجملتمــع الســعودي أن غالبيــة الشــباب وخاصــة 
اجلامعــي ال ميــل مــن اســتخدام اهلاتــف احملمــول أو أجهــزة الكمبيوتــر وجلوســه واســتخدامه 
لشــبكات التواصــل االجتماعــي يف كل حتركاتــه، مــع افــرتاض أن اســتخدامه هلــذه الشــبكات 
يكــون إجيابيًّــا، ولكــن البعــض يتغــري فكــره ورأيــه عنــد االســتخدام هلــذه الشــبكات دون توجيهــه 
ممــا يعرقــل ويعــوق فكــره إىل جوانــب وافــكار متنوعــة، وبعضهــا يشــوبه احلــرية وعــدم االســتقرار 
الفكــري ممــا يتطلــب التوجــه والتحــرك الســريع لــكل املهــن املتخصصــة واملرتبــط تعاملهــا مــع هــذه 
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الفئة اليت حتتاج اىل ندوات ومؤمترات وأراء فكرية توضح األاثر السلبية يف التعاطي مع كل ما 
يتعــارض مــع قيــم اجملتمــع ووحدتــه ومتاســكه ممــا قــد يــؤدي إىل ضيــاع هــذه الفئــة وابلتــايل تشــكل 
اخلطــر بــكل أشــكاله علــى اجملتمــع. األمــر الــذي يدعــوان إىل ضــرورة تنميــة األمــن الفكــري 
وحتصينــه لــدى الشــباب بصــورة علميــة وعمليــة واضحــة ومســتقرة يف أذهــان وعقــول الشــباب.

وقــد الحــظ الباحــث أن اللغــة واحلــراك الفكــري والتحــدث مــع هــذه الفئــة حيتــاج اىل 
وقفــه علميــة حبثيــة تعمــل علــى إانرة الطريــق حنــو املعلومــات والبيــاانت واألفــكار الصحيحــة هلــم 
مــن خــالل املتخصصــني يف الدراســات االجتماعيــة والعمــل علــى تبصــري هــذه الفئــة ابلتوجيــه 
واإلرشــاد واملتابعــة املســتمرة كواجــب وطــي ومهــي. ومــن هنــا بــرزت أمهيــة دراســة هــذا املوضــوع 
آليــات  علــى  بنــاًء  الســعودية  العربيــة  اململكــة  علــى جمتمــع  الســليب  أو  اإلجيــايب  لتأثــريه  نظــرا 
التعاطــي مــع هــذه األفــكار وحتويلهــا مــن فكــر ســليب إىل فكــر إجيــايب وصياغــة مشــكلة الدراســة 

واالســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياهتــا.

الكلمات املفتاحية: شبكات التواصل، الشباب، األمن الفكري.
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Social Media and Intellectual Security 
development for Saudi University Youth

Dr. Ahmed Ibraheem

Abstract:

Modern technology developments in the mid-nineties of 
the last century brought a qualitative and real revolution in 
the world of communications. The Internet spread through-
out the globe, linked the growing parts of the world with its 
wide space, and paved the way for societies to converge, 
get acquainted and exchange views and ideas. Further, each 
browser benefited from this network, one of the many me-
dia available in it, and the scientific writings and research 
on its technology implications confirmed the opening of fer-
tile fields of intellectual and informational communications, 
and the emergence of the concept of a small global village in 
which the elements of time, space, distances and borders dis-
appear, and social networks such as Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram, Snapchat and other means have emerged 
(e.g. file sharing, instant chatting, and direct communication 
and interaction between the audience of recipients.

This ease of use and access to services is one of the 
most important factors that made the social network attract 
a significant percentage of users in all groups, and the high-
est percentage is the youth category at all levels, especial-
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ly university students, which led to the existence of social, 
psychological, moral, cultural and intellectual repercussions 
(Aziz, 2010-27 ). It is noticed through the daily views in the 
Saudi society that the majority of young people, especially 
at the university, are not tired of using a mobile phone or a 
computer and sitting and using it for social networks in all 
its movements, assuming that the use of these networks is 
positive. But some people change their opinions when using 
these networks without directing them, which impedes ac-
cess to various aspects and ideas, some of which are marred 
by confusion and intellectual instability, which requires di-
rection and rapid movement of all specialized and related 
professions dealing with this category that needs seminars, 
conferences and intellectual opinions to explain the negative 
effects in dealing with all that contradicts the values of soci-
ety, its unity and harmony, which may lead to the loss of this 
group and thus become a danger to society. This demands us 
to attend to the need to develop intellectual security and forti-
fy it among young people in a scientific and practical manner 
that is clear and stable in the minds of youth.

The researcher has noted that the language, intellectual 
mobility, and speaking with this group need a scientific re-
search pause to illuminate the path to attaining information, 
data and correct ideas for them through specialists in social 
studies and work to enlighten this category with guidance and 
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continuous follow-up as a national duty.

Hence, the importance of studying this topic has emerged 
owing to its positive and negative impact on the society of the 
Kingdom of Saudi Arabia, based on the mechanisms of deal-
ing with these ideas and transforming them from a negative 
thought to a positive thought, and formulating the study prob-
lem and benefiting from its findings and recommendations.

Keywords: Social Communication Network, Youth, 
Intellectual Security.
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املبحث األول:
أواًل: مشكلة الدراسة:

يعتـــر التقـــدم التكنولوجـــي مـــن املؤثـــرات يف حياتنـــا املعاصـــرة، حيـــث إنـــه يؤثـــر يف كثـــري 
مـــن جمـــاالت احليـــاة، وأوجـــه النشـــاط والعالقـــات اإلنســـانية، كمـــا تلعـــب التكنولوجيـــا فيهـــا دورًا 
ــا اإلنســـان وخاصـــة  ــل إليهـ ــا يشـــري لذلـــك تضاعـــف عـــدد االكتشـــافات الـــيت توصـ ـــا، وممـ مهمًّ

النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين )الســـنهوري،2000، ص:417(.

املعرفـــة  ابنفجـــار  يتســـم  فهـــو  وتكنولوجيـــة كبـــرية؛  علميـــة  ثـــورة  اليـــوم  العـــامل  يشـــهد 
واملعلومـــات واالتصـــاالت، وتطـــورت فيـــه وســـائل نقـــل وحتليـــل وحفـــظ واســـرتجاع املعرفـــة، 
وظهـــرت ثـــورة املعلومـــات واالتصـــاالت، واســـتحدثت برجميـــات وتقنيـــات أســـهمت يف هـــذا 
التطـــور، وقـــد أدي توســـيع شـــبكات املعلومـــات العامليـــة إىل ظهـــور مـــا يعـــرف بــــ االقتصـــاد 

2005، ص:137(. )رمـــزي،  للمعلومـــات  الكـــوين 

وتتمثــل الثــورات املتعاقبــة واملتزامنــة الــيت شــهدها العــامل يف هنايــة الثمانيــات والــيت متثلــت 
يف اقتحــام عــامل جديــد مــن الدميقراطيــة وتــالزم ذلــك مــع إجنــاز املعلومــات يف جمــال تكنولوجيــا 
االتصــال قــد عمــل علــي نشــر مفهــوم حمــدد يؤكــد عالقــة اجيابيــة بــني احلريــة – الدميقراطيــة – 

التواصــل االلكــرتوين )عبــد اجمليــد،2010، ص:162(.

وقـــد اتســـع يف العصـــر احلديـــث دائـــرة املعلومـــات واالتصـــاالت بـــني خمتلـــف اجملتمعـــات 
وتشـــابكت املصـــاحل وتعـــددت القـــوي بفعـــل التكنولوجيـــا املتقدمـــة واألســـواق الدوليـــة والتكتـــالت 

االقتصاديـــة والقـــوي االقتصاديـــة والفكريـــة املتصارعـــة )الســـروجي، 2001، ص:239(.

وتُعتـــر هـــذه التقنيـــات أحـــد أهـــم آليـــات العوملـــة وأدواهتـــا يف حتـــول العـــامل لقريـــة كونيـــة 
واحـــدة، وابلتـــايل هـــي األكثـــر أتثـــريًا ألهنـــا تغـــري اجملتمعـــات تغيـــريًا جـــذرايًّ مـــن حالـــة قائمـــة ابلفعـــل 
هلـــا مقوماهتـــا وأبعادهـــا الثابتـــة الراســـخة إىل حالـــة خمتلفـــة متاًمـــا تتطلـــب وضـــع سوســـيولوجية 
متكاملـــة هلـــا أتثريهـــا املتوقـــع يف الســـلوك االجتماعـــي والفعـــل االجتماعـــي والتفاعـــل االجتماعـــي 
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والعالقـــات االجتماعيـــة بـــكل أمناطهـــا )جيـــارة، 2002، ص:279(.

العلمية يف خمتلف جماالت  اإلجنازات  من  الكثري  والعشرون  احلادي  القرن  ولقد شهد 
احلياة، وحظيت قطاعات االتصال ابجلزء األكر منها، حيث أن االتصال ميثل حمور اخلرة 
اإلنسانية، فهو يعي تبادل األفكار واملعلومات اليت تتضمن الكلمات والصور والرسوم والرموز 
االتصال  قبل، وحني ال منارس  تعقيًدا من ذي  أكثر  اليوم  االتصال  املختلفة، ولقد أصبح 
بشكل شخصي، نكون يف حاجة إىل االقرتاب من املعلومات، فاملسافات الطويلة اليت تفصل 
بني الشعوب، وظهور التدفق غري املسبوق يف املعلومات، وكل هذه العوامل تلعب دورًا أساسيًّا 

.(Barden, 1990, P:5) يف تطوير حاجتنا حنو تكنولوجيا االتصال

متثلت االتصاالت املتفاعلة عر االنرتنت فيما يلي: )سامل، 2008، ص:64(

- مواقع الدردشة: وهي  مبثابة حلقة وصل جتمع بني أكثر املشرتكني علي الشبكة 
وهي تغطي نطاقًا واسًعا من املوضوعات تتعلق مبجال حمدد.

- عقـــد املؤمتـــرات عـــن طريـــق الفيديـــو: حيـــث أصبـــح ابإلمـــكان عقـــد املقابـــالت 
واالجتماعـــات الصغـــرية واملؤمتـــرات الكبـــرية عـــر شـــبكة اإلنرتنـــت مـــن خـــالل االشـــرتاك يف 

املواقـــع املـــزودة هلـــذه اخلدمـــة.

وقـــد بـــدأ اســـتخدام شـــبكة املعلومـــات الدوليـــة )اإلنرتنـــت( علـــي نطـــاق واســـع يف كثـــري             
التعليـــم اجلامعـــي                     التعليـــم اجلامعـــي أو  التعليميـــة ســـواًء يف مرحلـــة مـــا قبـــل  مـــن املؤسســـات 
(Rathus, Spancer, 1992, P:251(، ومع زايدة عدد مستخدمي اإلنرتنت وشبكات 
التواصـــل االجتماعـــى الـــيت مت التعـــرف عليهـــا مـــن خـــالل )مواقـــع اإلنرتنـــت(، اتضـــح أن الشـــباب 
اجلامعـــي هـــم أكثـــر الشـــباب اســـتخداماً لإلنرتنـــت، واجملتمـــع االفرتاضـــي ومـــا هلـــا مـــن آاثر اجيابيـــة 

وســـلبية علـــي الشـــباب )حجـــازي،2011، ص:4315(.

مطلًبا  متثل  واليت  الفراغ  وقت  تتمثل يف  متعددة  من مشكالت  الشباب  يعاين  حيث 
ضرورايًّ تفرضه مقتضيات استثمار طاقاهتم، وابلتايل ضرورة شغل وقت فراغهم بشكل بناء 
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وبصورة أفضل الن ذلك يساعد علي تفريغ الضغوط االجتماعية واالنفعاالت املكبوتة وهي 
كلها عوامل مثرية للقلق والتوتر واملعاانة )اخلواجة،2011، ص:131(.

مـــن هنـــا يتضـــح دور اجلامعـــات حيـــث تبـــدأ مســـئولية تنميـــة مهـــارات الوعـــي املعلومـــايت 
مـــن احلـــرم اجلامعـــي، فاجلامعـــة مـــا هـــي إال رســـالة حضاريـــة يف االبتـــكار وتنميـــة املعرفـــة 
ــا البحـــث العلمـــي، وتنميـــة املعرفـــة  فمـــن ضمـــن األهـــداف الـــيت تســـعي اجلامعـــة إىل حتقيقهـ
بشـــى ألواهنـــا ألهنـــا جمتمـــع الباحثـــني والعلمـــاء الذيـــن يقومـــون بنشـــاط عملـــي مميـــز، يهـــدف 
ــا إلنتـــاج طـــالب  ــا فالوعـــي املعلومـــايت هـــو مســـؤولية اجلامعـــة كلهـ ــراء املعرفـــة وتقدمهـ إىل إثـ

ــا )توفيـــق، ص:133(. ــا معلوماتيًّـ ميلكـــون وعيًـ

وعلي الرغم من أن شبكات التواصل االجتماعى هلا سلبيات ولكن هلا اجيابيات تساهم 
يف حتقيق األمن الفكري للشباب اجلامعي، حيث تلعب دورًا مهمًّا يف ذلك ومنها: 

- حتقيق الدميقراطية: من خالل العمل على توفري قناة للمشاركة االجتماعية يف اجملال 
العام ويف اجملال السياسي ابإلضافة إىل تدعيم نظام حكم دميقراطي من خالل الرتويج لقيم 

)املواطنة- املساواة- الشفافية- املسئولية- احرتام حقوق اإلنسان(.
- تقدمي اخلدمات للمواطنني: من خالل العمل على تقدمي اخلدمة يف جماالت التعليم، 
الصحـة، واالتصـاالت وغريهـا، وسـد الفـراغ الـذي ترتكـه الدولـة يف جمـاالت الرعايـة االجتماعيـة 

.)A .Rathus, 1992,  P:251) وحتقيق الرفاهية
- الوفـــاء ابحلاجـــات ومحايـــة احلقـــوق: كاحلاجـــة إىل احلمايـــة والدفـــاع عـــن حقـــوق 
اإلنســـان كحريـــة التعبـــري والتجمـــع والتنظيـــم وأتســـيس اجلمعيـــات واملشـــاركة يف االنتخـــاابت 

واحلـــوار والنقـــاش العـــام حـــول القضـــااي املختلفـــة.
- الوســـاطة والتوفيـــق: مـــن خـــالل عمـــل حلقـــة وصـــل بـــني صنـــاع القـــرار وذلـــك مـــن 
قنـــوات لالتصـــال ونقـــل أهـــداف ورغبـــات املواطـــن للحكومـــة وكذلـــك رؤيـــة  خـــالل توفـــري 

احلكومـــة للمواطـــن بطريقـــة ســـليمة.
- حتقيـــق التنميـــة البشـــرية: عـــن طريـــق املســـامهة يف رســـم اخلطـــط والقيـــام ابألنشـــطة 



د. أحمد إبراهيم الربيع

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     11

املختلفـــة الـــيت تســـتهدف حتقيـــق التنميـــة.
- رفـــع الوعـــي وتنميتـــه جتـــاه القضـــااي العامـــة: لـــدى اجلمهـــور العـــام مـــن انحيـــة وصانعـــي 

القـــرار مـــن انحيـــة أخـــري.
السياسة من  السياسة االجتماعية: سواًء يف مرحلة صنع  التأثري يف كافة مراحل   -
خالل تقدمي املعلومات لصناع السياسة أو مرحلة تنفيذ السياسة من خالل التعرف على مدى 
النزيه  جناحها يف حتقيق أهدافها أو يف مرحلة حتليل السياسة ،وابلتايل فهي  صورة للتقييم 

للحكومة )زيدان،1998، ص:158(.

من جانب آخر تُعرض الشبكات االجتماعية الشباب لبعض املخاطر الناجتة عن ترويج 
الفكري  أفكار خاطئة تصدر عن فئات غري معروفة، حيث يشكل هذا حتداًي أمام األمن 
لدى الشباب مثل احلروب العقائدية والنفسية واإلعالمية، وطفرة معلوماتية تؤدى إىل نشوء 
اجلماعات اإلرهابية املتطرفة، وتدىن الظروف االجتماعية واالقتصادية، اليت متثل حتداًي حقيقيًّا 

أمام األمن الفكري يف اجملتمعات العربية واإلسالمية )اجلهىن، 2005، ص:184(.

وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل:

لـــدى  الفكـــري  األمـــن  تنميـــة  يف  االجتماعـــى  التواصـــل  شـــبكات  تســـاهم  هـــل 
الســـعودي؟ اجلامعـــي  الشـــباب 

اثنًيا: أمهية الدراسة:
ــعبية كبـــرية  ــة حتظـــى بشـ ــال تفاعليـ ــيلة اتصـ ــبكات التواصـــل االجتماعـــى وسـ تعتـــر شـ  .1

بـــني أوســـاط الشـــباب بصفـــة عامـــة علـــى مســـتوى العـــامل.
تنبثـــق أمهيـــة الدراســـة مـــن امهيـــة موضوعهـــا، فالعصـــر احلـــايل ميثـــل عصـــر التغيـــري والتحـــول   .2
الـــذي احـــدث ومـــا يـــزال انعكاســـات حـــادة وهـــزات عنيفـــة يف فكـــر اجملتمـــع وثقافتـــه ممـــا 
أوجـــد ضغوطًـــا وحتـــدايت كبـــرية تتطلـــب مواجهتهـــا مـــن قبـــل عـــدة أنســـاق خمتلفـــة ســـواء 

كانـــت أســـرية أو تربويـــة أو تعليميـــة.
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ظهـــور كثـــري مـــن الســـلبيات الناجتـــة عـــن اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي مثـــل   .3
مشـــكالت العالقـــات االجتماعيـــة الســـلبية واإلدمـــان واالحنـــراف وانتشـــار اجلرميـــة، ممـــا يؤثـــر 

علـــى األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي.
ظهـــور بعـــض اجلوانـــب االجيابيـــة لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي ومنهـــا حتقيـــق األمـــن   .4
الفكـــري للشـــباب مـــن خـــالل ممارســـة حريـــة الـــرأي يف حـــدود مـــا هـــو مقبـــول اجتماعيًّـــا 

واملشـــاركة يف احليـــاة العامـــة ابململكـــة .
تُعتـــر اخلدمـــة االجتماعيـــة مهنـــة إنســـانية تســـعي لوقايـــة الشـــباب مـــن االحنرافـــات   .5
واملشـــكالت الـــيت  تواجههـــم يف حياهتـــم اليوميـــة مـــن جـــراء اســـتخدام التقنيـــات احلديثـــة 
قـــد تفتـــح جمـــاالت أوســـع لبحـــوث ودراســـات مســـتقبلية حـــول دور اخلدمـــة االجتماعيـــة   .6

يف التعامـــل مـــع املشـــكالت املرتبطـــة ابســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــى.
نـــدرة الدراســـات الســـابقة يف اخلدمـــة االجتماعيـــة ذات االرتبـــاط بشـــبكات التواصـــل   .7

وعالقتهـــا بتنميـــة األمـــن الفكـــري.

اثلثًا: أهداف الدراسة:
حتديـــد أنـــواع شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي الـــيت تســـاهم يف تنميـــة األمـــن الفكـــري   .1

للشـــباب الســـعودي.
2. حتديـــد التأثـــري اإلجيـــايب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــى علـــى األمـــن الفكـــري لـــدى 

ــباب اجلامعـــي الســـعودي. الشـ
حتديـــد التأثـــري الســـليب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــى علـــى األمـــن الفكـــري لـــدى   .3

الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي.
التوصـــل إىل تصـــور مقـــرتح لتنميـــة اآلمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب الســـعودي ومواجهـــة   .4

الســـلبيات الناجتـــة عـــن شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي.
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رابًعا: تساؤالت الدراسة:
مـــا أنـــواع شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي الـــيت تســـاهم يف تنميـــة األمـــن الفكـــري   .1

الســـعودي؟ اجلامعـــي  للشـــباب 
لـــدى  مـــا التأثـــري اإلجيـــايب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــى علـــى األمـــن الفكـــري   .2

الســـعودي؟ اجلامعـــي  الشـــباب 
لـــدى  الفكـــري  األمـــن  علـــى  االجتماعـــى  التواصـــل  لشـــبكات  الســـليب  التأثـــري  مـــا   .3

الســـعودي؟ اجلامعـــي  الشـــباب 
ما املقرتحات اليت حتّد من األفكار السلبية لدى الشباب اجلامعي السعودي ؟  .4

خامًسا: مفاهيم الدراسة:
)1( مفهوم شبكات التواصل اإلجتماعى:

مل يصل العلماء واملشتغلون فيها حى اآلن إىل تعريف موحد، بل كل يصنع هلا التعريف 
عرها  تتواصل  "وسيلة  أبهنا:  فيها كريستيان كرومليس  يقول  اليت  للدرجة  يناسبه  الذي 
الكمبيوترات" وما دام األمر قد وصل إىل هذه املرحلة فال داعي للدخول يف جدال حول 
التعريف اجلامع املانع كما يقول علماء اللغة، بل من األفضل النفاذ مباشرة إىل التعامل مع 

االنرتنت كأمر واقع )علي مشو، 2004، ص: 228(.

هي جمموعة من املواقع تسمح للمشرتك فيها إبنشاء موقع خاص به يستطيع به التعامل 
مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات واهلواايت )راضي، 2003، ص:23(.

ومتثـــل شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي عـــدًدا كبـــريًا مـــن الشـــبكات املرتابطـــة فيمـــا بينهـــم يف 
مجيـــع أحنـــاء العـــامل )حاجـــي، 2002، ص:5(.

ومعناهـــا: شـــبكة االتصـــال االلكرتونيـــة واســـعة االنتشـــار، أدت إىل نشـــوء عـــامل الكـــرتوين 
جديـــد وتقـــوم بتحقيـــق وأتمـــني االتصـــال مـــا بـــني أنظمـــة الكمبيوتـــر املختلفـــة بطريقـــة تناســـب 
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وتفيـــد املشـــاركني فيهـــا ابملـــادة العلميـــة يف اجملـــاالت املتنوعـــة، أمـــا املعـــي اإلجرائـــي فهـــي: قواعـــد 
بيـــاانت تقـــوم إبرســـال واســـتقبال املعلومـــات عـــر خطـــوط هاتفيـــة لتوفـــري خدمـــات خمتلفـــة حمليـــا 

وعامليـــا )شـــحاته، 2003، ص:61(.

وهـــي أيًضـــا: جمموعـــة مهولـــة مـــن الشـــبكات املتصلـــة ببعضهـــا البعـــض )ســـلكيًّا والســـلكيًّا(، 
ولذلك يطلق عليها اســـم شـــبكة الشـــبكات )حمفوظ، 141، 2005(.

كمـــا تعـــرف أبهنـــا: شـــبكة الشـــبكات األم الـــيت تربـــط مجيـــع أجهـــزة وشـــبكات الكمبيوتـــر 
يف العـــامل كلـــه مـــع بعـــض (Net Work of all Net Work( مبـــا يف هـــذه الشـــبكة مـــن 

ــا )عبـــد الغـــي، 1997، ص:17(. معلومـــات وأجهـــزة وأفـــراد يعملـــون عليهـ

وتســـتخدم   )WAN) شـــبكات  جمموعـــة  هبـــا  تتصـــل  “شـــبكة  أبهنـــا:  أيضـــا  وتعـــرف 
مجيعهـــا نفـــس قواعـــد االتصـــال (Protocols( علـــي الرغـــم مـــن اختـــالف نظـــم تشـــغيل أجهـــزة 
الكمبيوتـــر يف كل مـــكان مـــن نقـــل وتبـــادل البيـــاانت واملعلومـــات وعلـــى ذلـــك فهـــي تربـــط 

ماليـــني الكمبيوتـــرات يف قـــارات العـــامل )حممـــد، 2003، ص:109(.

وميكن تعريف اجملتمعات االفرتاضية:

التخصص  وأهل  املشرتكة  االهتمامات  أصحاب  بني  جتمع  اجتماعية  جتمعات  أبهنا: 
الواحد وأصحاب الرأي ومجاعات السمر والدردشة - وتبادل املعلومات والنوادر، وميكن ألي 
عضو يف هذه اجلماعة أن يبث حديثه جلميع أعضائها دون استثناء أو خيتص فريًقا منهم أو 
يسر لفريق بعينه ما يريد أن حيجبه عن اآلخرين، وميكن للعضو أن يقدم نفسه حتت أمساء 

مستعارة، بل وميكن أن يتنكر العضو يف شخصيات متعددة )علي، 2001، ص501(.

كمـا يشـري البعـض إىل أهنـا: جمموعـة مـن النـاس الذيـن يتعاملـون ابنتظـام وهلـم أهـداف 
مشـرتكة علـي االنرتنـت ويتبادلـون األفـكار واملنافـع املتبادلـة بـني أعضـاء اجملموعـة مثـل تعزيـز 
الروابـط االجتماعيـة ونشـر معلومـات وتبـادل اخلـرات واآلراء والعالقـات عـر االنرتنـت وأيضـا 
يسـاعد علـي نقـل قواعـد العالقـات االجتماعيـة بـني النـاس يف احليـاة الواقعيـة وإنشـاء قواعـد 
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حمليـة جديـدة والـيت جتعـل مـن السـهل علـي النـاس أن تعـرف كيـف تتصـرف علـي االنرتنـت 
والشـعور ابالنتمـاء يف اجملتمعـات احملليـة )سـرور،2001، ص:11(.

وأيضـــا يعـــرف اجملتمـــع االفرتاضـــي: أبنـــه جمموعـــة مـــن األفـــراد جيتمعـــون علـــى االنرتنـــت، 
مـــرور  مـــع  أفضـــل  بشـــكل  بعـــض  علـــى  بعضهـــم  ويتعـــرف  ويتواصلـــون،  يرتابطـــون  حيـــث 
الوقـــت، ويعـــود أصـــل هـــذا املصطلـــح إىل Rheingold وعـــرف اجملتمـــع االفرتاضـــي مبثابـــة 
اجملتمعـــات االجتماعيـــة الـــيت تضـــم جمموعـــة مـــن النـــاس تـــدور بينهـــم مناقشـــات عامـــة طويلـــة، 
أمهيـــة  علـــى  التعريـــف  هـــذا  يركـــز  حيـــث  الشـــخصية،  العالقـــات  مـــن  شـــبكات  وتشـــكيل 
التفاعـــل االجتماعـــي بـــني أفـــراد اجملتمـــع للحصـــول علـــى مســـاحة علـــى االنرتنـــت لتكـــون 

.(Luman Yong, 2001, P: 682) مبثابـــة جمتمـــع

ويعرف الباحث شبكات التواصل االجتماعي إجرائيًّا يف هذه الدراسة مبا يلي: 
- شبكة معلومات دولية متاحة للشباب اجلامعي السعودي.

- يكون دخوله اختياراي دون إجبار.
- يتواصلـــون ويتفاعلـــون مـــن خـــالل احليـــاة االلكرتونيـــة )االنرتنـــت – الفيـــس بـــوك – تويـــرت 

– ســـناب شـــات – يوتيوب - ومواقع الدردشـــة(.
يتم من خالهلا تبادل املعلومات واخلرات.  -

)2( مفهوم األمن الفكري: 
تدور معظم تعريفات مصطلح األمن الفكري حول أتمني العقل البشري ضد أي نوع 
من االحنراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهم كثري من األمور، ويعرف األمن الفكري 
أبنه سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االحنراف واخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه 

لألمور الدينية والسياسية وتصوره للكون )الوداعى، 1418ه، ص:50(.

لتجنب  واجملتمع  الدولة  بني  املشرتكة  والتدابري  النشاط  أبنه:  الفكري  األمن  ويعرف 
األفراد واجلماعات شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سبًبا يف احنراف السلوك واألفكار 
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واألخالق عن جادة الصواب أو سبًبا لإليقاع يف املهالك )نصري، 1413ه، ص: 12(.

ومن مسات األمن الفكري عدم االستقرار؛ فهو متغري من زمن إىل آخر ومن بلد إىل 
آخر مع األخذ يف االعتبار أن التمسك ابملبادئ والقيم اليت تتماشى مع العقيدة اإلسالمية 
الصحيحة مما يؤدي إىل ترسيخ األمن الفكري بصورة اثبتة ال تتغري وال تتبدل. وإذا كان 
اختالل األمن الفكري ما هو إال نتيجة حتمية الحنراف الفكر، فإن االحنراف الفكري من 
حيث مفاهيمه وقياس أثره هو اآلخر نسيب ومتغري  فما قد يعد احنرافًا فكراًي عند أمة من 
األمم ال يعد كذلك عند أمة أخرى، ذلك ألن حتديد املعايري إمنا يتم ابالتفاق والتوافق مع 
الواقع االجتماعي والديي واملوروث من العقائد والتقاليد )احليدر، 1423ه، ص:341(.

ويركـــز الباحثـــون يف تعريفهـــم لألمـــن الفكـــري ودراســـتهم لـــه علـــى ثالثـــة اجتاهـــات ابرزة 
)حريز، 2005، ص:53(:

التنميـــة واألمـــن  بعـــده الديـــي واحلضـــاري: أي أن مســـتقبل  أ. األمـــن الفكـــري يف 
بـــني كل الثقافـــات واحلـــوارات واألداين،  واالســـتقرار يف العـــامل يبقـــى رهـــني تكريـــس احلـــوار 
وتكريـــس التفاهـــم والتســـامح بـــني كافـــة الـــدول والشـــعوب. ممـــا جيعـــل املســـئولية األمنيـــة مســـئولية 
بنـــاء ذات، ومحايـــة وجـــود وصيانـــة فكـــر، ليـــس مـــن خطـــر خارجـــي فحســـب، ولكـــن مـــن هتديـــد 
داخلـــي قوامـــه أفـــكار شـــى، بعضهـــا انفصـــل عـــن هويتـــه وابتعـــد عـــن قيـــم اجملتمـــع، وبعضهـــا 

متطـــرف ال يتـــورع أصحابـــه مـــن اســـتحالل الدمـــاء املعصومـــة.

ب. األمـــن الفكـــري وعالقتـــه ابملمارســـة السياســـية: مبـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن ضـــرورة توفـــر 
احلريـــة والدميوقراطيـــة، كشـــرط أساســـي إلطـــالق الفكـــر املبـــدع، والبنـــاء مـــن خـــالل توفـــري حـــد 

أدىن مـــن حريـــة الـــرأي والتعبـــري.

ويـــرى  للمواطنـــني:  والرفاهيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة  وحتقيـــق  الفكـــري  األمـــن  ج. 
أصحـــاب هـــذا االجتـــاه أنـــه كلمـــا توفـــرت أســـباب الرقـــى االقتصـــادي والتنميـــة الشـــاملة لكافـــة 

الشـــرائح يف اجملتمـــع، تدعـــم األمـــن الفكـــري.
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ويـــرى الباحـــث أن هـــذه االجتاهـــات تتداخـــل فيمـــا بينهـــا لتســـاعد علـــى صياغـــة ووضـــع 
ــا الســـعودي. رؤيـــة متكاملـــة ملفهـــوم األمـــن الفكـــري الـــذي حنتاجـــه يف جمتمعنـ

ويعرف الباحث األمن الفكري إجرائياً يف هذه الدراسة مبا يلي:
الســـعودية  العربيـــة  اململكـــة  تنميـــة  تســـاهم يف  الـــيت  اإلجيابيـــة  للقيـــم  الشـــباب  تبـــي   -

تقدمهـــا . علـــي  وتعمـــل 
- قد تكون هذه القيم دينية واجتماعية ونفسية وغريها من القيم ذات الصلة.

- و يتـــم تدعيـــم تلـــك القيـــم مـــن خـــالل اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
صحيحـــاً. اســـتخداًما  املختلفـــة 

- نبذ القيم السلبية اليت تؤثر علي اجتاهات الشباب وتؤدي إىل تدهورها.

)3( مفهوم الشباب:
الشــباب مرحلــة عمريــة حمــددة مــن بــني مراحــل العمــر تتميــز هــذه املرحلــة ابلقابليــة للنمــو 
الشــباب  تتميــز ابلقــوة والنشــاط والســرعة،  اجلســمي والنفســي والعقلــي واالجتماعــي، كمــا 
حديث اخلرة ويفتقد التجربة وشديد احلساسية لألوضاع احمليطة )عوض، 1997، ص:7(.

والشـــباب مبعـــىن آخـــر هـــو: املرحلـــة الـــيت تتـــم فيهـــا املمارســـة الواعيـــة للحيـــاة وفًقـــا ملعايـــري 
التنشـــئة يف خمتلـــف جمـــاالت احليـــاة االجتماعيـــة، ومـــن مث جنـــد أن الشـــباب يعايـــش مرحلـــة 
جتريـــب املعايـــري الـــيت اكتســـبها، ويكشـــف عـــن نواقصهـــا الـــيت قـــد تتبـــدى لـــه مـــن خـــالل ممارســـتها 
الواقعيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يوجـــد لـــدى الشـــباب حساســـية متزايـــدة حنـــو مضمـــون التنشـــئة 

االجتماعيـــة )ليلـــة، 1993، ص:96(.

الثانوي والتحقوا ابلكليات  تعليمهم  أمتوا فرتة  الذين  الشباب  والشباب اجلامعي هم: 
العليا وهم ال ينفصلون أبي حال من األحوال عن عامة الشباب، فهم قطاع يف  واملعاهد 
اجملتمع ومشكالهتم واحتياجاهتم ال تعدو كوهنا تعبريًا عما حيتاجه الشباب بصفة عامة . كما 
أن الشباب اجلامعي يعول عليهم اختصار املسافات والزمن بني جمتمعهم واجملتمعات املتقدمة، 
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فضاًل عن ذلك فإن الشباب اجلامعي يتسم مبا يلي )ليلة، 1995، ص:27(:
النمو  مسؤوليات  حتمل  اجملتمع  عليه  يعول  الذي  املتعلم  الشباب  صفوة  ميثلون   .1
والتقدم، ملا يتسمون به من تكوين معريف وعلمي يؤهلهم على محل هذه املسؤوليات.
ميثلون كافة الثقافات الفرعية املوجودة يف اجملتمع كثقافة الريف وثقافة احلضر وغريها.  .2
املعلومـــات واملعـــارف  تعليـــم واكتســـاب  مـــن  مبـــا انلـــوه  الشـــباب اجلامعـــي  يعتـــر   .3
أكثـــر قـــدرة علـــى إتقـــان املهـــن واألعمـــال الـــيت ميكـــن إاتحتهـــا مـــن خـــالل سياســـات 

املختلفـــة. والتدريـــب  التوظيـــف 
متثـــل مشـــكلة البطالـــة عبئـًــا كبـــريًا علـــى هـــذه الفئـــة مـــن الشـــباب، حيـــث ينتظـــر املتخـــرج   .4
مـــن التعليـــم اجلامعـــي، فرصـــة العمـــل املناســـبة بعـــد عنـــاء ســـنوات طويلـــة مـــن التعليـــم 
والدراســـة، األمـــر غـــري املتيســـر، ممـــا يشـــكل مشـــكلة كبـــرية تواجـــه هـــؤالء الشـــباب والـــيت 

عرفـــت ببطالـــة املتعلمـــني.

ويقصد الباحث ابلشباب اجلامعي إجرائيًّا يف هذه الدراسة ما يلي:

- تلك املرحلة العمرية اليت ترتاوح بني )20 - 35( سنة.
ــتقاللية  ــة الـــيت تتميـــز ابإلدراك الواعـــي والنشـــاط والتحـــرر واالسـ ــة العمريـ - تلـــك املرحلـ

ــئولية. وحتمـــل  املسـ
هـــم األفـــراد اللذيـــن يقـــع عليهـــم العـــبء األكـــر يف دفـــع حركـــة اإلنتـــاج وحتديـــد   -

املســـتقبل. مســـار 
الشـــباب هـــم العنصـــر الـــذي حيمـــل تـــراث اجملتمـــع مـــن جيـــل اآلابء إىل جيـــل األبنـــاء   -

ــاد. واألحفـ
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املبحث الثاين:
أواًل: الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت قضية الدراسة نعرضها كالتايل:

احملور األول: الدراسات املرتبطة بشبكات التواصل اإلجتماعى: )أ( 

)1( دراسة )Leopoldo Sebastian (1997( وموضوعها : "اهلوية واملواطنة 
:(Touza, Leopoldo, 1997( "يف جمتمع افرتاضي

ِقبـــل  مـــن  اإلنرتنـــت  شـــبكة  داخـــل  اجتماعيـــة  مســـاحات  بنـــاء  الدراســـة  اســـتهدفت 
أعضـــاء اجلمعيـــات الوطنيـــة املشـــتتة. وأشـــارت نتائـــج الدراســـة إىل أن اجملتمعـــات االفرتاضيـــة 
تعـــزز تنميـــة الشـــعور ابملواطنـــة يف األرجنتـــني عـــن طريقـــة الريـــد اإللكـــرتوين وغـــرف الشـــات 

االجتماعيـــة. والشـــبكات 

)2( دراسة )Budiman Adrian M 2008( وموضوعها: "اجملتمعات االفرتاضية 
 :(Budiman, Adrian, 2008( "دراسة التفاعالت اجملتمعية املعتمدة علي اإلنرتنت -

اســـتهدفت حتقيـــق فهـــم أفضـــل للمجتمعـــات االفرتاضيـــة الـــيت تشـــكلت واســـتمرت عـــر 
اإلنرتنـــت، وقـــد توصلـــت الدراســـة إىل جمموعـــة مـــن النتائـــج ،منهـــا: أن هنـــاك ســـتة دوافـــع 
للمشـــاركة يف اجملتمعـــات االفرتاضيـــة هـــي: اإلاتحـــة – اهلـــروب – اهلويـــة البديلـــة – اإلدراك 
االجتماعـــي – الرتفيـــه – االتصـــال املكتـــوب، وأن هنـــاك ثـــالث مشـــكالت يف اجملتمعـــات 

االفرتاضيـــة هـــي الثقـــة – تقييـــم املصـــادر االلكرتونيـــة واجملتمعـــات املهمشـــة.

واالجتماعية  النفسية  "اآلاثر   : وموضوعها   )2009( خضر  نرمني  دراسة   )3(
الستخدام الشباب املصري ملواقع التواصل االجتماعي" )خضر، 2009(:

استهدفت الدراسة التعرف علي اآلاثر االجتماعية والنفسية الستخدام الشباب املصري 
ملواقـع التواصـل االجتماعـي، ومعرفـه الدوافـع الـيت أدت إىل اسـتخدام الشـباب ملوقـع الفيـس 
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بـوك، وتوصلـت هـذه الدراسـة إىل أن أهـم دوافـع اسـتخدام الفيـس بـوك يف التسـلية والرتفيـه 
وخلـق صداقـات جديـدة والتنفيـس عـن الـذات التواصـل مـع اآلخريـن.

العالقات  شبكات  "آثر   : وموضوعها   )2009( جالل  أشرف  دراسة   )4(
االجتماعية ابإلنرتنت ووسائل الفضائيات علي العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة 

املصرية والقطرية" )حسن،2009(:

اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــي طبيعـــة وحـــدود التأثـــري الـــيت أحدثتـــه وســـائل اإلعـــالم 
العالقـــات  وشـــكل  طبيعـــة  علـــي  واملـــدوانت(  االجتماعيـــة  واملواقـــع  )الفضائيـــات  احلديثـــة 
االجتماعيـــة واالتصاليـــة داخـــل األســـرة املصريـــة، مقارنـــة ابألســـرة القطريـــة ،حيـــث إن هـــذه 
الوســـائل وفـــرت فـــرص عديـــدة لإلعـــالم البديـــل، ومـــن أهـــم مـــا توصلـــت إليـــه الدراســـة أن 
هنـــاك إقبـــااًل كبـــريًا مـــن جانـــب الشـــباب علـــي املواقـــع االجتماعيـــة بشـــبكة االنرتنـــت، وأن 
هنـــاك اســـتخداًما لرســـائل اجلـــوال بشـــكل اجتماعـــي األمـــر الـــذي أثـــر -إىل حـــد كبـــري- علـــي 
طبيعـــة ومســـتوي التفاعـــل االجتماعـــي داخـــل كل مـــن األســـرة املصريـــة والقطريـــة، كلمـــا شـــعر 
األفـــراد ابخلصوصيـــة يف اســـتخدام جهـــاز الكمبيوتـــر زاد انعزاهلـــم عـــن الواقـــع واخنفـــض مســـتوي 
تفاعلهـــم االجتماعـــي، يـــزداد التفاعـــل االجتماعـــي بوجـــود األب واألم وينخفـــض بغياهبمـــا 

ــيًّا. ــا أو نفسـ ــااًب طبيعيًّـ ــواء كان غيـ سـ

)5( دراســة )Davis J. Lorretta 2010( وموضوعهــا : "مواقــع الشــبكات 
الكمــي والكيفــي  املمارســة اجملتمعــات االفرتاضيــة - دراســة ابملنهــج  مــن  االجتماعيــة 

:(Davis J. Lorretta, 2010(

دراسة  مثل:  املمارسة  من  االجتماعية  الشبكات  مواقع  حتديد  الدراسة  استهدفت 
اجملتمعات ابملنهج الكمي والكيفي. فهي ختدم أغراًضا كثرية، مثل االتصاالت، وتبادل املعرفة 
وتوصلت  املدربني  شبكة  ابستخدام  حتدث،  اليت  املشاكل  وحل  املهي  والتطوير  والتعلم، 

الدراسة إىل أن الرتابط والتعليم من العوامل املهمة يف خلق الشعور ابالنتماء إىل اجملتمع.
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 - االفرتاضية  "اهلوية  وموضوعها:   )2011( مسعودة  يوسف  أيب  دراسة   )6(
اخلصائص واألبعاد" )مسعودة، 2011(:

استهدفت الدراسة التعرف علي اجملتمع االفرتاضي والكشف عن مالمح اهلوية االفرتاضية، 
وأبعاد التفاعل الرقمي. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن األفراد املبحوثني يفضلون االنضمام 
إىل أكثر من جمتمع افرتاضي سواء كان عربيًّا أو عامليًّا وذات طابع ثقايف أو عام، و أيًضا إىل 
أن االنضمام إىل اجملتمع االفرتاضي بدافع احلوار وتبادل اآلراء وإثبات الذات ونشر األفكار.

)7( دراسة سناء حجازي، أمساء عمران )2011( وموضوعها: "اجملتمع االفرتاضي 
كآلية ملقابلة حاجات الشباب اجلامعي" )حجازي وعمران،2001(:

،وحتديد  الشباب  يستخدمه  الذي  االفرتاضي  اجملتمع  واقع  حتديد  الدراسة  استهدفت 
مستوى مقابلة اجملتمع االفرتاضي حلاجات شباب كلية اخلدمة االجتماعية، وحتديد الصعوابت 
اليت تواجه الشباب عن إشباع حاجاهتم علي اجملتمع االفرتاضي، وحماولة التوصل إىل آليات 
مقرتحة لتفعيل قدرة اجملتمع االفرتاضي علي مقابلة حاجات شباب كلية اخلدمة االجتماعية. 
كما توصلت  إىل أن مستوي مقابلة اجملتمع االفرتاضي حلاجات الشباب متوسط، و توجد 
عالقة بني تنوع اجملتمع االفرتاضي ومعدل استخدامها واحلصول علي دورات تدريبية يف جمال 
العاملية، وأن أكثر احلاجات إشباًعا يف تلك اجملتمعات هي احلاجات  تطبيقات الشبكات 
دراسة  ومقررات  إلكرتونية  توفري وحدة  الدراسة ضرورة  واقرتحت  السياسية،  مث  االجتماعية 

الكرتونية تساهم يف تنمية قدرات الشباب علي استخدام اجملتمع االفرتاضي.

)8( دراسة هدى حممود حجازي )2011( وموضوعها: "اجتاهات الشباب اجلامعي 
حنو املشاركة يف اجملتمعات االفرتاضية واحلقيقية يف عصر العوملة" )حجازي،2011(:

اســتهدفت الدراســة حتديــد معــدل تــردد عينــة الدراســة علــي شــبكه اإلنرتنــت وأهــم املواقــع 
الــيت يــرتددون عليهــا ومعرفــة أهــم خصائــص اجملتمعــات االفرتاضيــة مــن وجهــه نظــر الشــباب، 
ومعرفــه دور اجملتمــع مبؤسســاهتا املختلفــة يف اســتثمار مشــاركه الشــباب يف اجملتمعــات االفرتاضيــة 
علــي شــبكة اإلنرتنــت، وتوصلــت الدراســة إىل أن نســبة مــن الذكــور مــن عينــة الدراســة ينتمــون 
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إىل أحــد اجملتمعــات االفرتاضيــة علــي شــبكة اإلنرتنــت أعلــى مــن اإلانث، وأول اآلاثر االجيابيــة 
للمجتمعــات االفرتاضيــة -مــن وجهــه نظــر الشــباب الذكــور- أهنــا وســيله لتبــادل املعلومــات 
والثقافــات ،وأن اآلاثر الســلبية للمجتمعــات االفرتاضيــة مــن وجهــه نظــر الشــباب يف املرتبــة 

األويل هــي انتشــار الكــذب واخلــداع ونشــر الفــن.

)9( دراســـة عبد الصادق حســـن )2013( وموضوعها: "تعرض الشـــباب اجلامعي ملواقع 
التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت وعالقته بوسائل االتصال التقليدية" )حسن، 2013(:

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــي تعــرض الشــباب اجلامعــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي 
وعالقتــه بوســائل االتصــال التقليديــة، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــني الشــباب اجلامعــي طبًقــا للمتغــريات الدميوغرافيــة املختلفــة يف دوافــع تعرضهــم ملواقــع التواصــل 
تعــرض  معــدالت  بــني  إحصائيــة  دالــة  ارتباطيــة  عالقــة  ووجــود  اإلنرتنــت،  عــر  االجتماعــي 

الشــباب اجلامعــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي.

)10( دراســـة عبـــد البديـــع حممـــد عبـــد البديـــع )2013( وموضوعهـــا: "اجملتمعـــات 
االفرتاضيـــة كوحـــدة عمـــل لطريقـــة تنظيـــم اجملتمـــع ودورهـــا يف نشـــر ثقافـــة املواطنـــة بـــني 

الشـــباب" )عبـــد البديـــع، 2012(:

اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــي كيفيـــة إســـهام اجملتمعـــات االفرتاضيـــة كوحـــدة عمـــل 
اجملتمعـــات  أنـــواع  الشـــباب، وحتديـــد  لـــدى  املواطنـــة  ثقافـــة  نشـــر  اجملتمـــع يف  تنظيـــم  لطريقـــة 
ــاليب  ــة لـــدى الشـــباب، ومعرفـــة األسـ ــة املواطنـ ــة ثقافـ ــة الـــيت تســـتخدم يف نشـــر وتنميـ االفرتاضيـ
الـــيت تســـتخدمها اجملتمعـــات االفرتاضيـــة يف نشـــر وتنميـــة ثقافـــة املواطنـــة لـــدى الشـــباب، وحتديـــد 
املعوقـــات الـــيت حتـــول دون نشـــر ثقافـــة املواطنـــة لـــدى الشـــباب عـــر اجملتمعـــات االفرتاضيـــة، 
وتوصلـــت الدراســـة إىل أنـــه مـــن املتوقـــع أن يكـــون اســـتخدام اجملتمـــع االفرتاضـــي لنشـــر ثقافـــة 
املواطنـــة بـــني الشـــباب مرتفًعـــا، ومـــن املتوقـــع أن تكـــون هنـــاك معوقـــات حتـــول دون نشـــر ثقافـــة 

املواطنـــة لـــدى الشـــباب ابســـتخدام اجملتمعـــات االفرتاضيـــة.
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)11( دراسة أمل عبد املرضي اجلمال )2013( وموضوعها: "إسهامات اجملتمعات 
االفرتاضية يف تدعيم قيم رأس املال االجتماعي للشباب اجلامعي" )اجلمال، 2013(:

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أكثر الوسائل التكنولوجية استخداًما بني الشباب كليه 
راس  قيم  تدعيم  وبني  االفرتاضية  اجملتمعات  تنوع  بني  العالقة  وحتديد  االجتماعية،  اخلدمة 
املال لشباب اخلدمة االجتماعية، وحتديد الفروق بني اإلانث والذكور يف تدعيم اجملتمعات 
إسهام  مستوى  أن  إىل  الدراسة  .وتوصلت  منهما  لكل  املال  رأس  قيم  وتقييم  االفرتاضية، 
اجملتمعات االفرتاضية يف تدعيم قيم رأس املال االجتماعي  للشباب متوسط، وتوجد عالقة 

ذات دالله معنوية بني تنوع اجملتمعات االفرتاضية وبني تدعيم قيم راس املال.

حتليل واستنتاج الدراسات السابقة املرتبطة بشبكات التواصل اإلجتماعى: 	

 Leopoldo Sebastian, 1997. Davis مـــن  دراســـة كل  أكـــدت   -
املعرفـــة  تبـــادل  خـــالل  مـــن  املواطنـــة،  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى    J. Lorretta, 2010

اجملتمـــع. أفـــراد  لـــدى  ابالنتمـــاء  الشـــعور  لتنميـــة  واملعلومـــات 

- كما أكدت دراســـة كل من نرمني خضر)2009( و أب يوســـف مســـعودة )2011( 
علـــى ضـــرورة القيـــام ببعـــض احلـــوارات اهلادفـــة، ونشـــر أفـــكار إجيابيـــة بنـــاءة علـــى مواقـــع التواصـــل 

االجتماعـــي، لتنمـــي لديهـــم األمـــن الفكـــري.

- أشـــارت دراســـة كل من Budiman Adrian M, 2008، وهدى حممود حجازي 
)2011( علـــى أن هنـــاك دوافـــع إلقبـــال الشـــباب علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وهـــى: 

الرتفيـــه والبحـــث عـــن الـــذات وتبـــادل املعلومـــات واألفـــكار.
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)ب( احملور الثاين الدراسات املرتبطة ابألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي:

)1( دراســـة احليـــدر )1422( وموضوعهـــا: "األمـــن الفكـــري يف مواجهـــة املؤثـــرات 
الفكريـــة"  )احليـــدر، 1422(:

املســاس  الشــريعة اإلســالمية تؤكــد حتــرمي  إيضــاح أن  العمــل علــى  الدراســة  اســتهدفت 
ابلفكــر واحلريــة، وإيضــاح مفهــوم األمــن الفكــري وأمهيتــه يف التصــدي لــكل مــا ميكــن أن يؤثــر 
علــى الفكــر، وإيضــاح إســهام أجهــزة األمــن يف حتقيــق األمــن الفكــري، وقــد انتهــى الباحــث 
مبجموعــة مــن التوصيــات، منهــا: العمــل علــى حتصــني الفكــر ابلعقيــدة اإلســالمية مــن واقــع 
الكتــاب والســنة، وتربيــة األبنــاء علــى حريــة الفكــر الســليم وعــدم مصــادرة اآلراء والضغــط 

عليهــم، وتوزيــع النشــرات الــيت تعمــل علــى غــرس ونشــر قيــم الفضيلــة.

2. دراســـة العاصـــم )1425( وموضوعهـــا : "دور املدرســـة يف تعزيـــز األمـــن الفكـــري 
لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة العامـــة يف مدينـــة الـــرايض مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي"   

)العاصم، 1425(:

دور  وبيـــان  اجلامعـــي،  الشـــباب  لـــدى  الفكـــري  األمـــن  مفهـــوم  الدراســـة  اســـتهدفت 
ــة  ــة الفتـــوى والتأكيـــد علـــى ممارسـ ــة األمـــن الفكـــري، وحتديـــد مرجعيـ املدرســـة يف تعزيـــز وتنميـ
الـــدور الرتبـــوي يف املدرســـة، وتوصلـــت الدراســـة إىل أن مفهـــوم األمـــن الفكـــري لـــدى طـــالب 
املرحلـــة الثانويـــة غـــري واضـــح ابلشـــكل الـــذي يعينهـــم علـــى التمييـــز بـــني االحنـــراف الفكـــري 
واإلرهـــاب، وهنـــاك قصـــور يف تعـــاون املدرســـة مـــع البيـــت يف تنميـــة األمـــن الفكـــري لديهـــم، 
وهنـــاك جمموعـــة مـــن املعلمـــني يقومـــون ابلفتـــوى فيمـــا خيـــص االحنرافـــات الفكريـــة، وضعـــف 

املناهـــج الـــيت توضـــح خماطـــر االحنـــراف الفكـــري.

ــق  ــة لتحقيـ ــرتاجتية وطنيـ ــاء إسـ ــو بنـ ــا : "حنـ ــة املالكـــي )1427( وموضوعهـ 3. دراسـ
األمـــن الفكـــري يف مواجهـــة اإلرهـــاب" )املالكـــي، 1427(:

اســتهدفت الدراســة اســتطالع رأى أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــات الســعودية حــول 
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دور املؤسســات الرتبويــة يف جمــال التنشــئة االجتماعيــة لبنــاء إســرتاجتية وطنيــة لتحقيــق األمــن 
الفكــري للمجتمــع يف مواجهــة اإلرهــاب، وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن دور املســجد يف 
حتقيــق األمــن الفكــري، والكشــف عــن دور املؤسســات التعليميــة واألســرة يف حتقيــق األمــن 
الفكــري، وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أن لإلرهــاب أســباابً تتضمــن التطــرف الديــي واالحنــراف 
الفكــري، وانتشــار ظاهــرة التكفــري والغلــو يف الديــن، وتوصلــت إىل أن أهــم األدوار الــيت ينبغــي 
علــى املؤسســات التعليميــة القيــام هبــا لتحقيــق األمــن الفكــري تشــمل تعزيــز القيــم والتســامح 

والوســطية، وتنميــة قيــم االنتمــاء لــدى الشــباب اجلامعــي.

4. دراسة سعد )1430( وموضوعها: "دور الرائسة العامة للشباب يف تعزيز األمن 
الفكري" )سعد، 1428(:

حيــث هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى دور الرائســة العامــة لرعايــة الشــباب يف تعزيــز 
األمــن الفكــري، وتوصلــت الدراســة إىل أن املســامهات  األنشــطة الرايضيــة الــيت تقدمهــا الرائســة 
العامــة للشــباب تعزيــز األمــن الفكــري، مــن خــالل شــغل أوقــات الشــباب، وتعزيــز التعــاون 

والعمــل بــروح الفريــق ملواجهــة االحنرافــات الفكريــة.

حتليل الدراسات السابقة املرتبطة ابألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي: 	

- أكـــدت دراســـة كل مـــن احليـــدر )1422( وســـعد )1430( علـــى ضـــرورة حتصـــني 
الفكـــر ابلعقيـــدة اإلســـالمية مـــن واقـــع الكتـــاب والســـنة، وتوزيـــع نشـــرات دوريـــة لغـــرس قيـــم األمـــن 

الفكـــري، وممارســـة بعـــض األنشـــطة واألعمـــال الـــيت تدعـــم ذلـــك.

ضـــرورة  إىل   )1427( واملالكـــي   ،)1425( العاصـــم  مـــن  دراســـة كل  أشـــارت   -
تفعيـــل التعـــاون بـــني املدرســـة واألســـرة يف نشـــر األفـــكار اإلجيابيـــة، وتعديـــل املناهـــج حبيـــث 

توضـــح خماطـــر االحنـــراف الفكـــري.

وبنــاًء علــى ذلــك فقــد شــهد العــامل يف الســنوات األخــرية نوًعــا مــن التواصــل االجتماعــي 
احلــدود،  وألغــى  الشــعوب  بــني  املســافات  قــرب  افرتاضــي،  إلكــرتوين  فضــاء  يف  البشــر  بــني 
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وحــدث تبــادل بــني الثقافــات، ومســي هــذا النــوع مــن التواصــل بــني النــاس )شــبكات التواصــل 
ولعبــت  املتلقــني,  مــن  واســع  واســتأثرت جبمهــور  الشــبكات  هــذه  وتعــددت  االجتماعــي(، 
األحــداث السياســية والطبيعيــة يف العــامل دورًا ابرزًا يف التعريــف هبــذه الشــبكات, ويف املقابــل 
كان الفضــل هلــذه الشــبكات يف إيصــال األخبــار الســريعة والرســائل النصيــة ومقاطــع الفيديــو 
عــن تلــك األحــداث، األمــر الــذي ســاعد يف شــهرة وانتشــار هــذه الشــبكات وأمههــا: الفيــس 

بــوك، تويــرت، واليوتيــوب )مــزري،2011، ص:132(.

حيـــث وصـــل عـــدد مســـتخدمي شـــبكات التواصـــل يف الوطـــن العـــريب )45.194.542( 
مســـتخدًما يف هنايـــة يونيـــو 2012م، بعـــد أن كان )37.390.837( مســـتخدًما يف بدايـــة 
العـــام 3 ينايـــر 2012م، ممـــا يعـــي أنـــه قـــد ارتفـــع بنحـــو )50%( مقارنـــه ابلوقـــت نفســـه يف العـــامل 

املاضـــي )29,845,871( يف هنايـــة يونيـــو 2011م.

وتضاعـــف عـــدد مســـتخدمي الفيـــس بـــوك  يف العـــامل العـــريب ثـــالث مـــرات تقريبًـــا خـــالل 
العامـــني املاضيـــني )2011 –2012م( بـــزايدة مـــن 16 مليـــون مســـتخدم إىل 45 مليـــون 
مســـتخدم ومـــا يـــزال الشـــباب )الذيـــن تـــرتاوح أعمارهـــم بـــني 15و29 عاًمـــا( يشـــكلون حنـــو 
70% مـــن مســـتخدمي الفيـــس بـــوك يف املنطقـــة العربيـــة، وهـــو العـــدد الـــذي حافـــظ علـــي ثباتـــه 

منـــذ إبريـــل 2011م )تقريـــر اإلعـــالم العـــريب،2013، ص: 7(.

ويرى الباحث: أن مستخدمي اإلنرتنت يف زايدة سريعة ومستمرة، خاصة فئة الشباب؛ 
لذلك جيب توظيف هذه املوارد البشرية واستثمارها مبا حيقق تقدم وتطور اجملتمع، وأيضاً حماولة 

التخفيف من آاثرها السلبية الناجتة عن االستخدام اخلاطئ لإلنرتنت.

ــال إىل حـــدوث  ــائل االتصـ ــا ووسـ ــريعة يف التكنولوجيـ ــة والتغـــريات السـ ــار العوملـ أدى انتشـ
أزمـــات متعـــددة علـــى املســـتوى االقتصـــادي والسياســـي والثقـــايف، وجتلـــت األزمـــة علـــى املســـتوى 
السياســـي يف انتشـــار الالمبـــاالة ابلقضـــااي الوطنيـــة، وغيـــاب املشـــروع احلضـــاري، واالنســـحاب 
مـــن املشـــاركة اجملتمعيـــة، حيـــث أثـــر ذلـــك علـــى األمـــن الفكـــري ألفـــراد اجملتمـــع، مـــن خـــالل 
تدهـــور أمنـــاط احليـــاة وزايدة االغـــرتاب اجملتمعـــي، وضعـــف االنتمـــاء وســـيادة الثقافـــة الســـلبية 
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.(Shanti K.Khinduka. 2008. P:276) ملختلـــف شـــرائح اجملتمـــع

اليت  للمشاكل  مشرتك  فهم  على  الناس  ملساعدة  طريقة  االجتماعية  اخلدمة  أصبحت 
يواجهوهنا، مع تشجيعهم على العمل معا من خالل  تنظيم الروابط االجتماعية و الشبكات 
تعاونية خللق حتسينات، والفرص، واهلياكل  الناس، واستخدام إسرتاتيجيات  اليت جتمع بني 
.(Joacqueline Mandros, P:390) والسلع واخلدمات اليت تزيد من نوعية حياة اجملتمع

اثنًيا: املوجهات النظرية للدراسة:
)1( نشأة شبكات التواصل االجتماعى وخصائصها:

نشأة شبكات التواصل االجتماعى: )أ( 
فضاء  يف  البشر  بني  االجتماعي  التواصل  من  نوعاً  األخرية  السنوات  يف  العامل  شهد 
الثقافات، ومسي  بني  وزاوج  احلدود  وألغى  الشعوب  بني  املسافات  قرب  افرتاضي  إلكرتوين 
هذا النوع من التواصل بني الناس )شبكات التواصل االجتماعي(, وتعددت هذه الشبكات 
واستأثرت جبمهور واسع من املتلقني، ولعبت األحداث السياسية والطبيعية يف العامل دورًا ابرزًا 
يف التعريف هبذه الشبكات, وابملقابل كان الفضل أيضاً هلذه الشبكات يف إيصال األخبار 
السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن تلك األحداث، األمر الذي ساعد يف شهرة 

وانتشار هذه الشبكات وأمهها: )الفيس بوك، تويرت، واليوتيوب(: 

نشأة فيس بوك:  .1
كانـــت مدونـــة )الفيـــس بـــوك( حمصـــورة يف بدايتهـــا يف نطـــاق اجلامعـــة وحبـــدود أصدقـــاء 
)زوكربـــريج(، الطالـــب املهـــووس يف برجمـــة الكمبيوتـــر، ومل خيطـــر ببالـــه هـــو وصديقـــان لـــه أن هـــذه 
املدونـــة ســـتجتاح العـــامل االفرتاضـــي بفـــرتة زمنيـــة قصـــرية جـــداً، فتخطـــت شـــهرهتا حـــدود اجلامعـــة 
وانتشـــرت يف مـــدارس الـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة املختلفـــة، وظلـــت مقتصـــرة علـــى أعـــداد مـــن 
الـــزوار ولـــو أهنـــا كانـــت يف زايدة مســـتمرة. والـــيت قـــال عنهـــا مؤسســـها )مـــارك زوكربـــريج(: "لقـــد 
أضحـــى كل منـــا يتكلـــم عـــن الفيـــس بـــوك العـــام، الـــذي تفكـــر اجلامعـــة يف إنشـــائه، أظـــن أنـــه مـــن 
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الســـخف أن يســـتغرق األمـــر مـــن اجلامعـــة ســـنتني مـــن أجـــل تنفيـــذ ذلـــك. وجـــدت أن إبمـــكاين 
تنفيـــذه أفضـــل منهـــم ويف أســـبوع وأحـــد" )مـــزري تـــش، ص:132(.

اخلدمات اليت يقدمها املوقع:
مل حيظـــى الفيســـبوك هبـــذه الشـــعبية حـــول العـــامل إال مليزاتـــه الـــيت جـــاءت لتلـــيب حاجـــات 

الكثرييـــن خاصـــة مـــن فئـــة الشـــباب ومـــن هـــذه املميـــزات:
1- أاتح فرصـــة للبحـــث عـــن األصدقـــاء يف أي مدينـــة مـــن خـــالل االســـم أو املـــكان أو 

حـــى اســـم املؤسســـة التعليميـــة الـــيت تشـــارك فيهـــا الشـــخص مـــع زمالئـــه.
2- خاصيـــة إنشـــاء الصفحـــات العامـــة الـــيت كانـــت مبثابـــة حلقـــة وصـــل بـــني املشـــاهري 

واجلماهـــري الـــيت تريـــد متابعتهـــم ومعرفـــة أخبارهـــم.
ا وقد تكون جمانية. 3- شكل بيئة مناسبة لعمل الدعاية واإلعالن وبتكلفة قليلة جدًّ

4- جاء املوقع مبثابة وسيط لعمل عالقات خمتلفة وصداقات جديدة حول العامل.
5-  قـــام املوقـــع إباتحـــة الفرصـــة لالنفتـــاح وتبـــادل األفـــكار واآلراء مـــع خمتلـــف النـــاس 

ــاع األرض. مـــن شـــى بقـ
6- يعطيـــك الفرصـــة لتكويـــن ســـريتك إبنشـــاء صفحـــة خاصـــة بـــك تغذيهـــا ابملعلومـــات 

الـــيت حتـــب وتضيـــف عليهـــا مـــن الصـــور واملنشـــورات مـــا حيلـــو لـــك.
7- يقدم خاصية احملادثة واالتصال الصويت واملرئي عن طريق تطبيق املاسنجر املرافق له.

8- ابإلضافـــة إىل ذلـــك ال حتتـــاج أن تدفـــع املـــال للدخـــول إىل عـــامل الفيســـبوك فالتســـجيل 
جمـــاين وال يتطلـــب إال امتـــالك بريـــد إلكـــرتوين.

نشأة تويرت:   .2
كانــت بــداايت ميــالد هــذه اخلدمــة املصغــرة )تويــرت( أوائــل عــام )2006(، عندمــا أقدمت 
شــركة (Obvious( األمريكيــة علــى إجــراء حبــث تطويــري خلدمــة التدويــن املصغــرة، مث أاتحــت 
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الشــركة املعنيــة ذاهتــا اســتخدام هــذه اخلدمــة لعامــة النــاس يف أكتوبــر مــن نفــس العــام، ومــن مث 
أخــذ هــذا املوقــع ابالنتشــار، ابعتبــاره خدمــة حديثــة يف جمــال التدوينــات املصغــرة، بعــد ذلــك 
أقدمــت الشــركة ذاهتــا بفصــل هــذه اخلدمــة املصغــرة عــن الشــركة األم، واســتحدثت هلــا أمســاً 

خاصــاً يطلــق عليــه )تويــرت( وذلــك يف إبريــل عــام )2007(.

وميكن للمستخدمني االشرتاك يف تويرت بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسة للموقع، 
وبذلك يتكون لديهم ملف شخصي ابسم احلساب، حيث تظهر آخر التحديثات برتتيب زمي. 
تدور التحديثات حول السؤال "ماذا تفعل اآلن؟" "?What are you doing" واليت ال 
تتجاوز 140 حرف. وبعد أن يقوم املستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات إىل األصدقاء.

وقـــد قامـــت تويـــرت مؤخـــرًا إبطـــالق زرهـــا اخلـــاص ابلتشـــارك عـــر شـــبكتها االجتماعيـــة، 
 Tospy,  TweetMeme حيـــث كانـــت هـــذه اخلدمـــة تقـــدم مـــن شـــركات أخـــرى أمثـــال

.))Diaz-Ortiz, Claire, 2011, P:25

3- نشأة يوتيوب:
والثقافية،  العلمية،  املختلفة  أبنواعها  األفالم  لعرض  إلكرتوين  ويب  موقع  أشهر  هو 
واالجتماعية، والدينية، والفنية ... إخل، وقد أتسس سنة 2005م، على يد جمموعة موظفني 
سابقني يف شركة ابي ابل، حيث يقوم على السماح ملستخدميه برفع الفيديوهات والتسجيالت 
املصورة، ويتيح هلم أيضاً مشاهدة فورية دون احلاجة إىل حتميل ألي فيديو مرفوع على املوقع 
يتيح هلم خاصية  اختياري وليس إجبارايً، كما  املوقع  التسجيل يف  أن  بشكل جماين. علًما 
اإلعجاب والتعقيب عليها، ويستخدم يف ذلك تقنية األدويب فالش لفتح وعرض املشاهد 

املصورة املتحركة، إضافًة إىل أن موقع يوتيوب حيتوي على 62 واجهة للغة.

4- نشأة سناب شات:
ســـناب شـــات )ابإلجنليزيـــة: Snapchat( هـــو تطبيـــق تواصـــل اجتماعـــي لتســـجيل وبـــث 
ومشـــاركة الرســـائل املصـــورة وضعهـــا إيفـــان شـــبيغل وروبـــرت مـــوريف، مث طلبـــة جامعـــة ســـتانفورد. 
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عـــن طريـــق التطبيـــق، ميكـــن للمســـتخدمني التقـــاط الصـــور، وتســـجيل الفيديوهـــات، وإضافـــة 
نـــص ورســـومات، وإرســـاهلا إىل قائمـــة التحكـــم مـــن املتلقـــني. ومـــن املعـــروف أن هـــذه الصـــور 
ومقاطـــع الفيديـــو املرســـلة علـــى أهنـــا "لقطـــات". يعـــني املســـتخدمني مهلـــة زمنيـــة لعـــرض لقطاهتـــم 
مـــن اثنيـــة واحـــدة إىل عشـــر ثـــواين، وبعـــد ذلـــك ســـوف يتـــم حـــذف الرســـائل مـــن جهـــاز املســـتلم 
ــات الـــيت  ــة بعـــض التطبيقـ ــا لكـــن مت برجمـ ــات، أيًضـ ــناب شـ ــة بسـ ــوادم اخلاصـ ــن اخلـ وحتـــذف مـ
تقـــوم حبفـــظ الفيديـــو املعـــروض عـــن طريـــق مبـــدأ بســـيط وهـــو اخـــرتاق ســـناب شـــات بطريقـــة 
بســـيطة بشـــكل متكـــرر. تعـــرض التطبيـــق حملـــاوالت اســـتحواذ مـــن عـــدة شـــركات. يتميـــز ابللـــون 

االصفـــر يف كافـــة اعالانتـــه ودعاايتـــه.

)ب( مسات وخصائص شبكات التواصل االجتماعى:
)الراوي،  اآلتية  السمات  من  مبجموعه  االجتماعى  التواصل  شبكات  تتسم 

2012، ص:100(:

- املرونة واهنيار فكرة اجلماعة املرجعية مبعناها التقليدي فاجملتمع االفرتاضي ال يتحدد 
مل يعرف كل منهم األخر  ابجلغرافيا بل االهتمامات املشرتكة اليت جتمع معا أشخاصاً 

ابلضرورة يف االلتقاء إليكرتونيًّا.

- مل تعد احلدود اجلغرافية دورًا يف تشكيل اجملتمعات االفرتاضية فهي جمتمعات ال تنام 
يستطيع املرء أن جيد من يتواصل معه يف اجملتمعات االفرتاضية علي مدار الساعة.

- ال تقوم اجملتمعات االفرتاضية علي اجلر أو اإللزام بل تقوم يف جمملها علي االختيار. 

- تتسم اجملتمعات االفرتاضية بدرجه عالية من الالمركزية وتنتهي ابلتدريج إىل التفكك.

قـــام جمموعـــة مـــن الباحثـــني ســـنة 1996 ابالتفـــاق علـــي أهـــم اخلصائـــص املشـــرتكة 
لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي وهـــي: )رحومـــة، 2008، ص:86-85(:

- الغرض املشرتك بني األعضاء.
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- مشاعر مشرتكة.
- وجود املعلومات وتوفرها للجميع والدعم واخلدمات بني األعضاء.

- إطار مشرتك للتقاليد االجتماعية واللغة والروتوكوالت املتبعة.
- وجود دليل على أن األعضاء لديهم ادوار خمتلفة.

- األعضاء ومسعتهم ومكانتهم االجتماعية والعملية والفكرية.
- املعايري املبدئية لالشرتاك يف اجملتمع املعي.

- اتريخ اجملتمع ووجوده علي مدي فرتة من الزمن.
- األحداث امللحوظة والطقوس اليت متارس من قبل األعضاء.

يف:   تتمثل  االجتماعى  التواصل  شبكات  خصائص  أن  يرى  من  وهناك 
)حجازي، ص: 1278(:

- أهنا عبارة عن جتمعات إنسانية اجتماعية ختضع العتبارات السلوك اإلنساين.
- أن وجـــود أدوات االتصـــال الرقمـــي كاحلواســـيب اآلليـــة وشـــبكات املعلومـــات ضـــرورة 

لتكويـــن تلـــك اجملتمعـــات.
- انـــه البـــد مـــن توفـــر عـــدد مـــن املســـتخدمني يتصفحـــون مواقـــع ذلـــك اجملتمـــع يكفـــل هلـــم 

إنشـــاء شـــبكه مـــن العالقـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة.
- أن يكون هناك إطار عام ومبادئ رئيسة حتكم عمل تلك الشبكات.

)ج( أنواع شبكات التواصل االجتماعى:
تلك الشبكات اليت تقوم على التفاعل الثقايف واالجتماعي، وتبادل األفكار واآلراء عر 
مواقع تسمح ملستخدميها ابإلضافة والتعليق واملشاركة النشطة أثناء التجول، وميكن أن يندرج 

حتت هذا النوع اجملتمعات اإللكرتونية التالية: )عبد البديع، 2005، ص:12(:
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.Forums املنتدايت -
.Blogs :املدوانت -

.Chat rooms :غرف احلوار والدردشة -
.News Groups :جمموعات األخبار -

.Mailing lists :القوائم الريدية -
- ابإلضافة إىل شبكات التعارف ومن أمثلتها: 

شبكة الفيس بوك Face book، ايهو، قوقل، يوتيوب، ماي سبيس.  -

)2( شبكات التواصل يف تنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي: 
(Andrew D. Smock, 2011, PP: 2322-2329)

عــن  املفيــدة  املعلومــات  تبــادل  خــالل  مــن  واآلراء:  واألفــكار  املعلومــات  تبــادل   -
والوظائــف  التدريبيّــة  والــدورات  واجلامعــات  واملشــروعات  واجلمعيّــات  واهلواتــف  الضرائــب 
الشــاغرة، وتبــادل املعلومــات والقصــص الدينيّــة واألحاديــث النبويـّـة، والــيت بدورهــا تنمــى األمــن 

الفكــري الديــي لــدى أفــراد اجملتمــع.
- اهلـــروب مـــن الواقـــع: حيـــث إن اجملتمـــع االفرتاضـــي املزدحـــم بســـّكانه أصبـــح وجهـــة 

مميـــزة ملـــن ضـــاق عليهـــم عاملهـــم الواقعـــي.
- الصحبة وتكوين صداقات جديدة: قدميا قّرر أرسطو أّن اإلنسان "كائن اجتماعي" 
ومن بعده قرر ابن خلدون يف املقّدمة أّن اجتماع الناس ضرورة ال مهرب منها تفرضها احلاجة 

اإلنسانية الفطريّة إىل املأكل واملشرب واحلاجة إىل األمن. 

الذات سلوكيًّا ومعرفيًّا ومهنيًّا،  تطوير  املهي: وذلك من خالل  والتطوير  التعليم   -
وميكن تبادل الكتب واملقاالت وغريها من املصادر دون اهتمام حبقوق امللكية الفكرية، وهناك 
تعّلم  ومصادر  والرجمّيات  الوظيفّية  والشواغر  التدريبية  الدورات  عن  املعلومات  من  العديد 
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وتعليم اللغات األجنبّية وغري ذلك مما يعود على مستخدميه ابلنفع والفائدة. 

- شـــغل وقـــت الفـــراغ: مـــن النـــاس مـــن يلجـــأ إىل مـــن اجملتمعـــات االفرتاضيـــة ألنــّـه ال جيـــد 
ــيًئا غـــري ذلـــك "يقتـــل" بـــه وقـــت فراغـــه، ومنهـــم مـــن حيســـن اســـتخدام الفضـــاء االفرتاضـــي،  شـ
فليســـت كل زايرة للمجتمعـــات االفرتاضيـــة مضيعـــة للوقـــت. األمـــر مـــرّده إىل غـــاايت املـــرء 

وأولوايتـــه وطرائـــق توظيفـــه قدراتـــه وصالحياتـــه ووقتـــه.

املبحث الثالث:
 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

نوع الدراسة: )أ( 
  تـَُعدُّ هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تعتمد على استخدام البياانت 
واملعلومات يف الوصف وتقرير خصائص ومسات ظاهرة معينة، ولذلك فهي تسعى إىل حتديد 
دور شبكات التواصل االجتماعى يف تنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي. 

)ب( املنهج املستخدم:
تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى املنهـــج العلمـــي ابســـتخدام منهـــج املســـح االجتماعـــي ابلعينـــة 

للشـــباب اجلامعـــي الســـعودي جبامعـــة امللـــك ســـعود ابلـــرايض.

)ج( خطة املعاينة:
- وحـــدة املعاينـــة: الشـــاب اجلامعـــي الســـعودي ابملســـتوى الثامـــن ابلكليـــات النظريـــة 

والعمليـــة جبامعـــة امللـــك ســـعود ابلـــرايض. 

النظريـــة  الثامـــن ابلكليـــات  املســـتوى  لطـــالب  املعاينـــة  إطـــار  بلـــغ  املعاينـــة:  إطـــار   -
مفـــردة.  )800( والعمليـــة 

ـــة وحجمهـــا: مت ســـحب عينـــة عشـــوائية منتظمـــة مـــن إطـــار املعاينـــة, حيـــث  - نـــوع العين
ــعود ابلـــرايض )400(  ــة امللـــك سـ ــعودي جبامعـ ــباب اجلامعـــي السـ ــة الشـ ــايل عينـ ــغ إمجـ بلـ
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مفـــردة، وذلـــك بنســـبة )%50(.

حدود الدراسة: )د( 
- احلدود املكانية: الكليات النظرية والعملية جبامعه امللك سعود ابلرايض.

- احلدود البشرية: طالب املستوى الثامن ابلكليات النظرية والعملية وعددهم )400( 
مفردة من الشاب اجلامعي السعودي الذكور.

- احلـــدود الزمانيـــة: وهـــى فـــرتة مجـــع البيـــاانت املتمثلـــة يف شـــهري حمـــرم وصفـــر للعـــام 
1440/1439هــــ. اجلامعـــي 

)ه( أدوات الدراسة:
متثلت أدوات مجع البياانت يف:

ــى  	 ــبكات التواصـــل االجتماعـ ــول شـ ــعودي حـ ــي السـ ــباب اجلامعـ ــتبانة للشـ إسـ
وتنميـــة األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي: 

ومت تصميم األداة وفًقا للخطوات التالية:

قـــام الباحـــث بتصميـــم إســـتبانة للشـــباب اجلامعـــي الســـعودي حـــول شـــبكات التواصـــل   .1
االجتماعـــى وتنميـــة األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي، وذلـــك ابلرجـــوع إىل 
الـــرتاث النظـــري، واإلطـــار التصـــوري املوجـــه للدراســـة، والرجـــوع إىل الدراســـات املتصلـــة، إىل 
جانـــب االســـتفادة مـــن بعـــض املقاييـــس وإســـتمارات اإلســـتبيان املرتبطـــة مبوضـــوع الدراســـة 

لتحديـــد العبـــارات الـــيت ترتبـــط بـــكل متغـــري مـــن املتغـــريات اخلاصـــة هبـــا.

صدق األداة:  .2
الصدق الظاهري )احملكمني(: )أ( 

 مت عـــرض األداة علـــى عـــدد )6( مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بكليـــة اآلداب جبامعـــة امللـــك 
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ســـعود إلبـــداء الـــرأي يف صالحيـــة األداة مـــن حيـــث الســـالمة اللغويـــة للعبـــارات مـــن انحيـــة 
وارتباطهـــا مبتغـــريات الدراســـة مـــن انحيـــة أخـــرى، وقـــد مت االعتمـــاد علـــى نســـبة اتفـــاق ال تقـــل 
عـــن )83.3%(، وقـــد مت حـــذف بعـــض العبـــارات وإعـــادة صياغـــة البعـــض، وبنـــاء علـــى ذلـــك مت 

صياغـــة اإلســـتبانة يف صورهتـــا النهائيـــة. )انظـــر املالحـــق(.

)ب( صدق احملتوي "الصدق املنطقي":
وللتحقق من هذا النوع من الصدق قام الباحث مبا يلي:

- االطـــالع علـــي األدبيـــات والكتـــب، واألطـــر النظريـــة، والدراســـات والبحـــوث الســـابقة 
الـــيت تناولـــت متغـــري الدراســـة بصفـــة عامـــة.

- حتليـــل هـــذه األدبيـــات والبحـــوث والدراســـات وذلـــك للوصـــول إيل األبعـــاد املختلفـــة 
والعبـــارات املرتبطـــة هبـــذه األبعـــاد ذات االرتبـــاط مبشـــكلة الدراســـة، مـــن حيـــث حتديـــد أبعـــاد 

تنميـــة األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي.

)ج( الصدق اإلحصائي )الصدق الذايت(:
الصـــدق  معامـــالت  قيمـــة  حتديـــد  ميكـــن  و)3(   )2( جـــدول  نتائـــج  إىل  ابإلشـــارة 
اإلحصائـــي إلســـتبانة الشـــباب اجلامعـــي، ويُعـــرف معامـــل الصـــدق اإلحصائـــي أبنـــه اجلـــذر 

يلـــي: الثبـــات، وذلـــك كمـــا  ملعامـــل  الرتبيعـــي 
جدول رقم )1(: معامالت الصدق اإلحصائي الستبانة الشباب اجلامعي

                                                                                              )ن=20(
معامل الصدق الذايتمعامل الثبات املعتمد عليهاملتغرياتم

إستبانه الشباب اجلامعي ككل.1
0.900معامل )ألفا ـ كرونباخ(  

0.922معادلة سبريمان براون

3.ثبات األداة:
مت حســـاب ثبـــات األداة ابســـتخدام معامـــل ثبـــات )ألفـــا ـ كرونبـــاخ( لقيـــم الثبـــات التقديريـــة 
إلســـتبانه الشـــباب اجلامعـــي، وذلـــك لعينـــة قوامهـــا )20( مفـــردة مـــن الشـــباب اجلامعـــي جمتمـــع 
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الدراســـة. وقـــد جـــاءت النتائـــج كمـــا هـــي موضحـــة يف اجلـــدول التـــايل:

جدول رقم )2(: نتائج ثبات إستبانة الشباب اجلامعي ابستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ(
                                                                                   )ن=20(

معامل )ألفا ـ كرونباخ(  املتغرياتم

0.81إستبانه الشباب اجلامعي ككل.1

تعتـر هـذه املسـتوايت مقبولـة وميكـن االعتمـاد علـى النتائـج الـيت تتوصـل إليهـا األداة،              
وللوصـول إىل نتائـج أكثـر صدقًـا وموضوعيـة إلسـتبانه الشـباب اجلامعـي، فقـد مت اسـتخدام 
  Spearman - طريقة اثنية حلساب ثبات األداة وذلك ابستخدام معادلة سبريمان - براون
Brown للتجزئة النصفية Split – half، حيث مت تقسـيم عبارات كل متغري إىل نصفني، 
يضـم القسـم األول القيـم الـيت مت احلصـول عليهـا مـن االسـتجابة للعبـارة الفرديـة، ويضـم القسـم 

الثـاين القيـم املعـرة عـن العبـارات الزوجيـة، وجـاءت نتائـج االختبـار كالتـايل: 

جدول رقم )3(: نتائج ثبات إستبانه الشباب اجلامعي ابستخدام معادلة سبريمان براون للتجزئة النصفية
                                                                                           )ن=20(

معادلة سبريمان براون  املتغرياتم

0.85إستبانه الشباب اجلامعي ككل.1

يتضح من اجلدول رقم )3( أن معظم معامالت الثبات للمتغريات تتمتع بدرجة عالية من 
الثبات، وبذلك ميكن االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة يف صورهتا النهائية.

)و( أساليب التحليل اإلحصائي:
 )SPSS.V. 17.0) مت معاجلـة البيـاانت مـن خـالل احلاسـب اآليل ابسـتخدام برانمـج

احلـزم اإلحصائيـة للعلـوم االجتماعيـة، وقـد طبقـت األسـاليب اإلحصائيـة التاليـة:
التكرارات والنسب املئوية: وذلك لوصف خصائص جمتمع الدراسة.   .1

املتوسط احلسايب: للحكم على مستوى تنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي   .2
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السعودي تنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي، حبيث تكون بداية وهناية 
فئات املقياس الثالثي: نعم )ثالث درجات(، إىل حد ما )درجتان(، ال )درجة واحدة(، مت 
ترميز وإدخال البياانت إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خالاي املقياس الثالثي )احلدود 
الدنيا والعليا(، مت حساب املدى = أكر قيمة – أقل قيمة )3 – 1 = 2(، مت تقسيمه 
على عدد خالاي املقياس للحصول على طول اخللية املصحح )3/2 = 0.67( وبعد ذلك 
مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس أو بداية املقياس وهى الواحد الصحيح وذلك 

لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية, وهكذا أصبح طول اخلالاي كما يلي:

جدول رقم )4(: مستوايت املتوسطات احلسابية

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 1 إىل أقل من 1.67

مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 1.67 إىل أقل من 2.35

مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 2.35 إىل 3

االحنراف املعياري: ويفيد يف معرفة مدى تشتت أو عدم تشتت استجاابت املبحوثني،   .3
كما يساعد يف ترتيب العبارات مع املتوسط احلسايب، حيث إنه يف حالة تساوى العبارات 

يف املتوسط احلسايب فإن العبارة اليت احنرافها املعياري أقل أتخذ الرتتيب األعلى.
املدى: يتم حسابه من خالل الفرق بني أكر قيمة وأقل قيمة.  .4

معامل ثبات ) ألفا. كرونباخ (: لقيم الثبات التقديرية ألدوات الدراسة.  .5
الصدق اإلحصائي: اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.  .6

معامل ارتباط بريسون R: وذلك الختبار العالقة بني متغريين كميني، مثل: السن.   .7

معامـل ارتبـاط كاChi-Square 2: وذلـك الختبـار العالقـة بـني متغرييـن امسيـني،   .8
مثـل: احلالـة االجتماعيـة.
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اثمًنا: نتائج الدراسة امليدانية:
احملور األول: وصف الشباب اجلامعي جمتمع الدراسة:  •

)1( املتغريات الكمية:

جدول رقم )5(: يوضح املتغريات الكمية للشباب اجلامعي
                                                                      )ن=20(

σساملتغريات الكميةم

231السن 1

52عدد ساعات استخدام اإلنرتنت يوميًّا 2
62عدد سنوات االنضمام للمجتمع االفرتاضي 3

يوضح اجلدول رقم )5( أن:

- متوسط سن الشباب اجلامعي )23( سنة وابحنراف معياري سنة واحدة تقريًبا.

ساعات   )5( يومياً  لإلنرتنت  اجلامعي  الشباب  استخدام  ساعات  عدد  متوسط   -
وابحنراف معياري ساعتان تقريًبا.

- متوسط عدد سنوات االنضمام للمجتمع االفرتاضي )6( سنوات وابحنراف معياري 
سنتني تقريًبا.
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)2( احلالة االجتماعية:
جدول رقم )6(: يوضح توزيع الشباب اجلامعي حسب احلالة االجتماعية

                                                                 )ن=400(
%كاحلالة االجتماعيةم
30075أعزب1
8220.5متزوج2
184.5مطلق3

400100اجملموع

يوضح اجلدول رقم )6( أن أكر نسبة من الشباب اجلامعي حالتهم االجتماعية أعزب 
بنسبة )75%(، يليها متزوج بنسبة )20.5%(، وأخريًا مطلق بنسبة )%4.5(.

ــاين: أنـــواع شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي الـــيت تنمـــي األمـــن الفكـــري  • احملـــور الثـ
ــعودي: ــي السـ ــباب اجلامعـ لـــدى الشـ

جدول رقم )7(: أنواع شبكات التواصل االجتماعي اليت تنمي األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي
                                                                                            )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك
20551.311027.58521.32.30.82الفيس بوك1
168421523880202.220.765تويرت2
17443.514335.88320.82.230.774اليوتيوب3
1443616541.39122.82.130.766املنتدايت4
1363415839.510626.52.080.788غرف احلوار والدردشة5
1764414937.37518.82.250.753ايهو- قوقل6
13934.816541.396242.110.767انستجرام7
21553.810125.384212.330.81واتس آب8

2.210.74املتغري ككل
مستوى  
متوسط



شبكات التواصل االجتماعّي وتنمية األمن الفكرّي لدى الشباب الجامعّي السعودّي

٤0                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

الـــيت  التواصـــل االجتماعـــي  أنـــواع شـــبكات  رقـــم )7( أن مســـتوى  اجلـــدول  يوضـــح 
تنمـــى األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي كمـــا حيددهـــا الشـــباب اجلامعـــي 
متوســـط حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب )2.21(، ومؤشـــرات ذلـــك وفًقـــا لرتتيـــب املتوســـط 
احلســـايب: جـــاء يف الرتتيـــب األول واتـــس أب مبتوســـط حســـايب )2.33(، وجـــاء ابلرتتيـــب 
الثـــاين الفيـــس بـــوك مبتوســـط حســـايب )2.3(، وجـــاء يف النهايـــة غـــرف احلـــوار والدردشـــة 
التواصـــل االجتماعـــي،  تعـــدد شـــبكات  ذلـــك  مبتوســـط حســـايب )2.08(، وقـــد يعكـــس 
وذلـــك  بـــوك  والفيـــس  آب  الواتـــس  الشـــباب:  يســـتخدمها  الـــيت  الشـــبكات  أكثـــر  ومـــن 
مواقـــع  عـــر  واآلراء  األفـــكار  وتبـــادل  واالجتماعـــي،  الثقـــايف  التفاعـــل  علـــى  تقـــوم  ألهنـــا 
تســـمح ملســـتخدميها ابإلضافـــة والتعليـــق واملشـــاركة النشـــطة، ومـــع زايدة عـــدد مســـتخدمي 
االنرتنـــت وشـــبكات التواصـــل االجتماعـــى اتضـــح أن الشـــباب اجلامعـــي هـــم أكثـــر الشـــباب 

اســـتخداما لإلنرتنـــت، واجملتمـــع االفرتاضـــي.

احملور الثالث: التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري   •
لدى الشباب اجلامعي السعودي:

واحلضاري  الديي  البعد  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  اإلجيايب  التأثري   )1(
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )8(: التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد الديي واحلضاري لألمن 
الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                           )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

1
تساعدين على فهم القضااي 

16240.515839.580202.210.755الدينية اخلالفية

2
أقوم من خالهلا بنشر مبادئ 

21052.511729.37318.32.340.773الدين والدعوة إىل هللا
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العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

تنمي لدي القيم املرتبطة ابلعقيدة 3
21754.314937.3348.52.460.651والفقه الصحيح

توفر يل فرصة ملناقشة املسائل 4
الدينية واجلدلية

20150.311929.880202.30.784

5
تساعدين على نشر الرامج 

واألنشطة اإلسالمية
 اخلاصة ابلشباب

18746.89323.3120302.170.866

أقوم من خالهلا بنشر األفكار 6
الدينية املعتدلة

1964914937.35513.82.350.712

2.30.72املتغري ككل
مستوى  
متوسط

 يوضـــح اجلـــدول رقـــم )8( أن مســـتوى التأثـــري اإلجيـــايب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
علـــى البعـــد الديـــي واحلضـــاري لألمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي كمـــا حيددهـــا 
الشـــباب اجلامعـــي متوســـط حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب )2.3(، ومؤشـــرات ذلـــك وفًقـــا لرتتيـــب 
املتوســـط احلســـايب: جـــاء يف الرتتيـــب األول تنمـــى لـــدى القيـــم املرتبطـــة ابلعقيـــدة والفقـــه الصحيـــح 
مبتوســـط حســـايب )2.46(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثـــاين أقـــوم مـــن خالهلـــا بنشـــر األفـــكار الدينيـــة 
املعتدلـــة مبتوســـط حســـايب )2.35(، وجـــاء يف النهايـــة تســـاعدين علـــى نشـــر الرامـــج واألنشـــطة 
اإلســـالمية اخلاصـــة ابلشـــباب مبتوســـط حســـايب )2.17(، وقـــد يعكـــس ذلـــك التأثـــري االجيـــايب 
لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي علـــى الشـــباب وخاصـــة تنميـــة القيـــم العقديـــة والفقهيـــة لـــدي 
الشـــباب حيـــث إن اجملتمـــع االفرتاضـــي يســـاعد الشـــباب علـــي نشـــر بعـــض الرامـــج واألنشـــطة 
الدينيـــة واألفـــكار املعتدلـــة ملـــا هلـــا مـــن أتثـــري إجيـــايب علـــي معتقداهتـــم وعلـــي غريهـــم مـــن الشـــباب 

وخاصـــة الذيـــن هـــم يف نفـــس الفئـــة العمريـــة.
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)2( التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي والنفسي 
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )9( التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي والنفسي لألمن 
الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                         )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

1
تساعدين على التعرف على 
18345.815739.360152.310.721الثقافات املختلفة لآلخرين 

2
أتعرف من خالهلا ما يستجد من 

16641.5140359423.52.180.794أحداث وأثرها على اجملتمع  

3
تعزز لدى قيم املواطنة 
1764415037.57418.52.260.752واملسئولية االجتماعية

4
تنمي لديَّ الثقة ابلنفس 

16541.3140359523.82.180.794واالستقرار الوجداين

5
تساعدين على التعرف على 

اآلخرين يف األماكن 
البعيدة جغرافيًا

17042.515037.580202.230.763

6
تساعدين على انتقاء األفراد 

واجلماعات املرغوب فيها
 للتواصل معهم

17844.51162910626.52.180.825

2.220.75املتغري ككل
مستوى  
متوسط

يوضـــح اجلـــدول رقـــم )9( أن مســـتوى التأثـــري اإلجيـــايب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 



د. أحمد إبراهيم الربيع

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     ٤3

علـــى البعـــد االجتماعـــي والنفســـي لألمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي كمـــا 
حيددهـــا الشـــباب اجلامعـــي متوســـط حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب )2.22(، ومؤشـــرات ذلـــك 
وفًقـــا لرتتيـــب املتوســـط احلســـايب: جـــاء يف الرتتيـــب األول تســـاعدين علـــى التعـــرف علـــى الثقافـــات 
املختلفـــة لآلخريـــن مبتوســـط حســـايب )2.31(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثـــاين تعـــزز لـــدى قيـــم املواطنـــة 
واملســـئولية االجتماعيـــة مبتوســـط حســـايب )2.26(، وجـــاء يف النهايـــة تســـاعدين علـــى انتقـــاء 
األفـــراد واجلماعـــات املرغـــوب فيهـــا للتواصـــل معهـــم مبتوســـط حســـايب )2.18(، وقـــد يوضـــح 
ذلـــك أمهيـــة اجلانـــب االجتماعـــي للشـــباب مـــن خـــالل التعـــرف علـــى الثقافـــات املختلفـــة وتنميـــة 
قيـــم املواطنـــة واملســـئولية االجتماعيـــة للشـــباب ابلتعـــرف علـــي أفـــراد ومجاعـــات عـــر شـــبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، وقـــد يتفـــق ذلـــك مـــع نتائـــج دراســـة نرمـــني خضـــر )2009( الـــيت توصلـــت 
إىل أن أهـــم دوافـــع اســـتخدام الفيـــس بـــوك متثلـــت يف: التســـلية والرتفيـــه وتكويـــن صداقـــات 

جديـــدة والتنفيـــس عـــن الـــذات التواصـــل مـــع اآلخريـــن.
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مستوى التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى  	
الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )10( مستوى التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى 
الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                             )ن=400(

 املتوسطاألبعادم
احلسايب

 االحنراف
الرتتيباملستوىاملعياري

1
االجتماعــي التواصــل  لشــبكات  اإلجيــايب  لتأثــري   ا

لبعــد الديــي واحلضــاري لألمــن الفكــري لــدى  علــى ا
الســعودي اجلامعــي  الشــباب 

1متوسط2.30.72

2
 التأثــري اإلجيــايب لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى
 البعــد االجتماعــي والنفســي لألمــن الفكــري لــدى

الشــباب اجلامعــي الســعودي
2متوسط2.220.75

مستوى متوسط2.260.73األبعاد ككل

يوضح اجلدول رقم )10( أن أبعاد التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على 
األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي، متثلت فيما يلي: 

الديي  البعد  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  اإلجيايب  التأثري  األول  الرتتيب   -
واحلضاري لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي مبتوسط حسايب )2.3(.

البعـــد  علـــى  االجتماعـــي  التواصـــل  لشـــبكات  اإلجيـــايب  التأثـــري  الثـــاين  الرتتيـــب   -
االجتماعـــي والنفســـي لألمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي مبتوســـط 

حســـايب )2.22(.

- وابلنظــر للجــدول جنــد أن نتائجــه تشــري إيل أن املتوســط العــام ألبعــاد التأثــري اإلجيــايب 
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لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى األمــن الفكــري لــدى الشــباب اجلامعــي الســعودي 
ابجلوانــب  االهتمــام  ضــرورة  ذلــك  يعكــس  وقــد  متوســط،  معــدل  وهــو   )2.26( بلــغ 
اإلجيابيــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى كافــة أبعــاد احليــاة، ويتفــق ذلــك مــع نتائــج 
دراســة املالكــي )1427( الــيت أكــدت علــى أن أهــم األدوار الــيت ينبغــي علــى املؤسســات 
التعليميــة القيــام هبــا لتحقيــق األمــن الفكــري تشــمل: تعزيــز القيــم والتســامح والوســطية، 

وتنميــة قيــم االنتمــاء لــدى الشــباب اجلامعــي.

• احملور الرابع: التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري 
لدى الشباب اجلامعي السعودي:

واحلضاري  الديي  البعد  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  السليب  التأثري   )1(
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )11(: التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد الديي واحلضاري لألمن 
الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                          )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

1
تشكك لديَّ قيم الرتاث الفكري 

13533.81604010526.32.080.775واحلضاري

2
كثرة استخدامي هلا يؤدى إيل 

15839.513834.5104262.140.81تقصريي يف أداء العبادات

3
تقدم يل شبهات مثارة حول 

13032.51604011027.52.050.776الرموز الدينية

4
تقدم يل التفسري اخلاطئ لبعض 
آايت القرآن الكرمي األحاديث 

الدينية
1604013032.511027.52.130.813
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العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

5
تتذبذب لديَّ منظومة القيم 
14937.314135.311027.52.10.84الدينية نتيجة لتداخل الثقافات

6
تسهل يل تكوين عالقات حمرمة 

15839.513533.810726.82.130.82مع اجلنس اآلخر

2.10.78املتغري ككل
مستوى  
متوسط

  يوضـــح اجلـــدول رقـــم )11( أن مســـتوى التأثـــري الســـليب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
علـــى البعـــد الديـــي واحلضـــاري لألمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي كمـــا حيددهـــا 
الشـــباب اجلامعـــي متوســـط حيـــث بلـــغ املتوســـط احلســـايب )2.1(، ومؤشـــرات ذلـــك وفًقـــا 
لرتتيـــب املتوســـط احلســـايب: جـــاء يف الرتتيـــب األول كثـــرة اســـتخدامي هلـــا يـــؤدى إيل تقصـــريي يف 
أداء العبـــادات مبتوســـط حســـايب )2.14(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثـــاين تســـهل يل تكويـــن عالقـــات 
حمرمـــة مـــع اجلنـــس اآلخـــر مبتوســـط حســـايب )2.13(، وجـــاء يف النهايـــة تقـــدم يل شـــبهات مثـــارة 
حـــول الرمـــوز الدينيـــة مبتوســـط حســـايب )2.05(، وقـــد يوضـــح ذلـــك أن شـــبكات التواصـــل 
االجتماعـــي تعـــرض الشـــباب لبعـــض املخاطـــر الناجتـــة عـــن األفـــكار الغريبـــة لبعـــض األشـــخاص 
غـــري املعروفـــني، حيـــث يشـــكل هـــذا حتـــداًي أمـــام األمـــن الفكـــري لـــدى الشـــباب مثـــل: احلـــروب 
ــة العاصـــم )1425( الـــيت  ــة، وقـــد يتفـــق ذلـــك مـــع نتائـــج دراسـ ــية واإلعالميـ ــة والنفسـ العقائديـ
أكـــدت علـــى أن مفهـــوم األمـــن الفكـــري لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة غـــري واضـــح ابلشـــكل 

الـــذي يعينهـــم علـــى التمييـــز بـــني االحنـــراف الفكـــري واإلرهـــاب.
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)2( التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي والنفسي 
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )12(: التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي 
والنفسي لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                            )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

1
اإلساءة والتشهري أبفراد آخرين 

1604011328.312731.82.080.845دون وجه حق

2
انتحال البعض شخصيات ومهية 

17042.511027.5120302.130.842تبث أفكار ومعلومات خاطئة

3
ضعف متسك الشباب ابلقيم 
األخالقية واالجتماعية مما يؤثر 
علي تصرفاته ويؤدى إيل احنرافه

13834.515538.810726.82.080.784

4
تسعى إيل ختريب الروابط 

االجتماعية نتيجة عدم االحتكاك 
املباشر ابألشخاص

15839.513032.5112282.120.813

5
تساهم يف انتشار بعض املشكالت 
االجتماعية منها العزلة االجتماعية، 

اإلدمان، إخفاء الشخصية 
1604013734.310325.82.140.81

2.110.8املتغري ككل
مستوى  
متوسط

يوضح اجلدول رقم )12( أن مستوى التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على 
البعـد االجتماعـي والنفسـي لألمـن الفكـري لـدى الشـباب اجلامعـي السـعودي كمـا حيددهـا 
الشباب اجلامعي متوسط حيث بلغ املتوسط احلسايب )2.11(، ومؤشرات ذلك وفًقا لرتتيب 
املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول تساهم يف انتشار بعض املشكالت االجتماعية منها 
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العزلـة االجتماعيـة، اإلدمـان، وإخفـاء الشـخصية مبتوسـط حسـايب )2.14(، وجـاء ابلرتتيـب 
حسـايب  مبتوسـط  خاطئـة  ومعلومـات  أفـكار  تبـث  ومهيـة  شـخصيات  البعـض  انتحـال  الثـاين 
)2.13(، وجـاء يف النهايـة اإلسـاءة والتشـهري أبفـراد آخريـن دون وجـه حـق مبتوسـط حسـايب 
العزلـة  سـبًبا يف  تكـون  قـد  االجتماعـي  التواصـل  أن شـبكات  ذلـك  يعكـس  وقـد   ،)2.08(
االجتماعية للشباب إبخفاء شخصيتهم وانتحال شخصيات ومهية أمام غريهم من املتواصلني 
معهـم علـي شـبكات التواصـل فيـؤدي ذلـك لتخريـب الروابـط االجتماعيـة بـني أفـراد اجملتمـع 
وزايدة سلبيات شبكات التواصل االجتماعي, وقد يتفق ذلك مع نتائج دراسة أشرف جالل 
)2009( اليت أكدت على أن هناك إقبااًل كبريًا من جانب الشباب علي املواقع االجتماعية 
بشـبكة االنرتنـت األمـر الـذي أثـر إىل حـد كبـري علـي طبيعـة ومسـتوى التفاعـل االجتماعـي 
داخـل كل مـن األسـرة املصريـة والقطريـة، كلمـا شـعر األفـراد ابخلصوصيـة يف اسـتخدام جهـاز 

الكمبيوتـر زاد انعزاهلـم عـن الواقـع واخنفـض مسـتوي تفاعلهـم االجتماعـي.
مستوى التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى  	

الشباب اجلامعي السعودي:
جـدول رقـم )13(: مسـتوى التأثـري السـليب لشـبكات التواصـل االجتماعـي علـى األمـن الفكـري لـدى 

الشـباب اجلامعي السـعودي
                                                                                        )ن=400(

 املتوسطاألبعادم
احلسايب

 االحنراف
الرتتيباملستوىاملعياري

1
االجتماعــي التواصــل  لشــبكات  الســليب  لتأثــري   ا

لبعــد الديــي واحلضــاري لألمــن الفكــري لــدى  علــى ا
الســعودي اجلامعــي  الشــباب 

2متوسط2.10.78

2
 التأثــري الســليب لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى
 البعــد االجتماعــي والنفســي لألمــن الفكــري لــدى

الشــباب اجلامعــي الســعودي
1متوسط2.110.8

مستوى متوسط2.110.79األبعاد ككل
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يوضح اجلدول رقم )13( أن أبعاد التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على 
األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي, متثلت فيما يلي: 

- الرتتيب األول التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي 
والنفسي لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي مبتوسط حسايب )2.11(.

- الرتتيـــب الثـــاين التأثـــري الســـليب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي علـــى البعـــد الديـــي 
لـــدى الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي مبتوســـط حســـايب )2.1(. واحلضـــاري لألمـــن الفكـــري 
السليب  التأثري  العام ألبعاد  املتوسط  أن  إيل  نتائجه تشري  أن  للجدول جند  - وابلنظر 
السعودي  اجلامعي  الشباب  لدى  الفكري  األمن  على  االجتماعي  التواصل  لشبكات 
بلغ )2.11( وهو معدل متوسط، وقد يرجع ذلك إيل التأثري السليب لشبكات التواصل 
االجتماعي علي معتقدات الشباب الدينية وعالقاهتم االجتماعية مع غريهم مما يتسبب 

يف عزلتهم عن احمليطني هبم وعن اجملتمع ككل.
• احملور اخلامس: مقرتحات تفعيل إسهامات شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية 

األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:
جدول رقم )14(: مقرتحات تفعيل إسهامات شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية األمن الفكري 

لدى الشباب اجلامعي السعودي
                                                                                            )ن=400(

العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

1
العناية بتدريس العقيدة

16541.313333.310225.52.160.88 اإلسالمية

2
استغالل املناسبات الدينية لتعزيز 

األمن الفكري لدى الشباب 
اجلامعي السعودي

17042.514736.88320.82.220.775

3
نشر املعلومات اليت تزيد من وعى 

18245.511829.5100252.210.827الشباب الفكري واألمي
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العباراتم
االستجاابت

املتوسط 
احلسايب

اإلحنراف 
الرتتيباملعياري الإىل حد مانعم

%ك%ك%ك

4

إصدار قوانني حتكم التعامل 
بتكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت 

ونظم التجارة االلكرتونية 
وحقوق امللكية

16140.31283211127.82.130.8210

5

عقد دورات تدريبية للشباب 
تستهدف تطوير مهاراهتم يف 

توظيف مواقع التواصل االجتماعي 
يف خدمة قضااي اجملتمع

17944.813533.88621.52.230.784

6
تطوير املناهج التعليمية حبيث 

تتالءم مع التطورات التكنولوجية 
وأتثريها السليب

1924810325.810526.32.220.836

7
عقد احملاضرات والندوات اليت 
تتناول قضااي األمن الفكري 

والغزو الثقايف
20952.3116297518.82.340.771

8
إنشاء جمموعات شبابية هادفة 

علي مواقع التواصل االجتماعي  
لتنشر الفكر املعتدل الصحيح

17042.51243110626.52.160.829

9

التوسع يف إقامة األنشطة 
واملناسبات الرايضية حتت شعار 
حب الوطن وحماربة األفكار 

اخلاطئة

18345.8140357719.32.270.762

 10
حث اإلعالم علي تبىن القضااي 

اليت تنمى املواطنة والوالء واالنتماء 
لدى الشباب اجلامعي السعودي

17042.5152387819.52.230.753

2.210.77املتغري ككل
مستوى  
متوسط



د. أحمد إبراهيم الربيع

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     51

التواصل  إسهامات شبكات  تفعيل  مقرتحات  مستوى  أن   )14( رقم  اجلدول  يوضح 
االجتماعي يف تنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي كما حيددها الشباب 
اجلامعي متوسط حيث بلغ املتوسط احلسايب )2.21(، ومؤشرات ذلك وفًقا لرتتيب املتوسط 
احلسايب: جاء يف الرتتيب األول عقد احملاضرات والندوات اليت تتناول قضااي األمن الفكري 
األنشطة  إقامة  يف  التوسع  الثاين  ابلرتتيب  وجاء   ،)2.34( حسايب  مبتوسط  الثقايف  والغزو 
حسايب  مبتوسط  اخلاطئة  األفكار  وحماربة  الوطن  حب  شعار  حتت  الرايضية  واملناسبات 
)2.27(، وجاء يف النهاية إصدار قوانني حتكم التعامل بتكنولوجيا املعلومات واالنرتنت ونظم 

التجارة االلكرتونية وحقوق امللكية مبتوسط حسايب )2.13(.

• احملور السادس: العالقة بني بعض املتغريات الدميوجرافية للشباب اجلامعي وحتديدهم للتأثري 
االجيايب/ السليب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

جدول رقم )15(: العالقة بني بعض املتغريات الدميوجرافية للشباب اجلامعي وحتديدهم للتأثري االجيايب/ 
السليب لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي

                                                                                            )ن=400(

املعامل املتغريات الدميوجرافيةم
املستخدم

التأثري السليب ككلالتأثري االجيايب ككل
قيمته 
وداللته

قيمته
 وداللته

0.0070.006بريسونالسن 1

2
عدد ساعات استخدام اإلنرتنت

 يوميًّا 
0.0820.017بريسون

3
عدد سنوات االنضمام  للمجتمع 

االفرتاضي 
0.0110.003بريسون

)د.ح=30(384.466)د.ح=44(739.897كا2احلالة االجتماعية4

** معنوي عند )0.01(                                                      ** معنوي عند )0.05(

املتغريات  بعض  بني  إحصائيًّا  دالة  عالقة  توجد  ال  أنه   )15( رقم  اجلدول  يوضح 
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الدميوجرافية للشباب اجلامعي وحتديدهم للتأثري االجيايب/ السليب لشبكات التواصل االجتماعي 
على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي، وهذا يعي أن التأثري اإلجيايب/ السليب 
لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي ال خيتلف 
ابختالف بعض املتغريات الدميوجرافية هلم )السن، وعدد ساعات استخدام اإلنرتنت يوميًّا، 

وعدد سنوات االنضمام للمجتمع االفرتاضي، واحلالة االجتماعية(.

املبحث الرابع:
 النتائج العامة للدراسة:

)1( اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: 

اإلجابة عن التساؤل األول: "ما أنواع شبكات التواصل االجتماعي اليت تساهم  	
يف تنمية األمن الفكري للشباب اجلامعي السعودي؟"

توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى أنواع شبكات التواصل االجتماعي اليت تساهم 
يف تنمية األمن الفكري للشباب اجلامعي السعودي كما حيددها الشباب اجلامعي متوسط، 
وذلك وفًقا للمؤشرات التالية: واتس آب - فيس بوك – ايهو-  قوقل – يوتيوب - تويرت.

اإلجابة على التساؤل الثاين: "ما التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعى  	
على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي؟"

يتحدد التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعى على األمن الفكري لدى الشباب 
اجلامعي السعودي كما حيددها الشباب اجلامعي، فيما يلي:

)أ( التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد الديي واحلضاري لألمن 
الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

أثبتـــت نتائـــج الدراســـة أن مســـتوى التأثـــري اإلجيـــايب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
علـــى البعـــد الديـــي واحلضـــاري لألمـــن الفكـــري للشـــباب اجلامعـــي الســـعودي متوســـط، وذلـــك 
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ــا للمؤشـــرات التاليـــة:  وفًقـ
- تنمي لدي القيم املرتبطة ابلعقيدة والفقه الصحيح.

- أقوم من خالهلا بنشر األفكار الدينية املعتدلة.
- أقوم من خالهلا بنشر مبادئ الدين والدعوة إىل هللا.

- توفر يل فرصة ملناقشة املسائل الدينية واجلدلية.
- تساعدين على فهم القضااي الدينية اخلالفية.

)ب( التأثري اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي والنفسي 
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  اإلجيايب  التأثري  أن مستوى  الدراسة  نتائج  أثبتت 
البعد االجتماعي والنفسي لألمن الفكري للشباب اجلامعي السعودي متوسط، وذلك وفًقا 

للمؤشرات التالية: 
- تساعدين على التعرف على الثقافات املختلفة لآلخرين. 

- تعزز لدى قيم املواطنة واملسئولية االجتماعية.
- تساعدين على التعرف على اآلخرين يف األماكن البعيدة جغرافياً.

الثقة  أتعرف من خالهلا ما يستجد من أحداث وأثرها على اجملتمع، وتنمي لديَّ   -
ابلنفس واالستقرار الوجداين.

- تساعدين على انتقاء األفراد واجلماعات املرغوب فيها للتواصل معهم.

اإلجابة عن التساؤل الثالث: "ما التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعى  	
على األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي؟"

يتحدد التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعى على األمن الفكري لدى الشباب 
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اجلامعي السعودي كما حيددها الشباب اجلامعي، فيما يلي:

)أ( التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد الديي واحلضاري لألمن 
الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

أثبتـــت نتائـــج الدراســـة أن مســـتوى التأثـــري الســـليب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
الســـعودي متوســـط،  اجلامعـــي  للشـــباب  الفكـــري  لألمـــن  الديـــي واحلضـــاري  البعـــد  علـــى 

وذلـــك وفًقـــا للمؤشـــرات التاليـــة: 
- كثرة استخدامي هلا يؤدى إيل تقصريي يف أداء العبادات.

- تسهل يل تكوين عالقات حمرمة مع اجلنس اآلخر.
- تقدم يل التفسري اخلاطئ لبعض آايت القرآن الكرمي األحاديث الدينية.

- تتذبذب لدى منظومة القيم الدينية نتيجة لتداخل الثقافات.
- تشكك لدى قيم الرتاث الفكري واحلضاري.

)ب( التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على البعد االجتماعي والنفسي 
لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:

أثبتـــت نتائـــج الدراســـة أن مســـتوى التأثـــري الســـليب لشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي 
علـــى البعـــد االجتماعـــي والنفســـي لألمـــن الفكـــري للشـــباب اجلامعـــي الســـعودي متوســـط، 

وذلـــك وفًقـــا للمؤشـــرات التاليـــة: 
العزلة االجتماعية، اإلدمان،  انتشار بعض املشكالت االجتماعية منها  - تساهم يف 

وإخفاء الشخصية.
- انتحال البعض شخصيات ومهية تبث أفكار ومعلومات خاطئة.

- تسعى إيل ختريب الروابط االجتماعية نتيجة عدم االحتكاك املباشر ابألشخاص.
- ضعـــف متســـك الشـــباب ابلقيـــم األخالقيـــة واالجتماعيـــة ممـــا يؤثـــر علـــي تصرفاتـــه 
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ويـــؤدى إيل احنرافـــه.
- اإلساءة والتشهري أبفراد آخرين دون وجه حق.

اإلجابة عن التساؤل الرابع: "ما املقرتحات اليت حتد من األفكار السلبية لدى  	
الشباب اجلامعي السعودي؟"

توصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى املقرتحات اليت حتد من األفكار السلبية للشباب 
اجلامعي السعودي متوسط، وذلك وفًقا للمؤشرات التالية: 

- عقد احملاضرات والندوات اليت تتناول قضااي األمن الفكري والغزو الثقايف.
- التوســـع يف إقامـــة األنشـــطة واملناســـبات الرايضيـــة حتـــت شـــعار حـــب الوطـــن وحماربـــة 

األفـــكار اخلاطئـــة.
- حـــّث اإلعـــالم علـــى تبـــىن القضـــااي الـــيت تنمـــى املواطنـــة والـــوالء واالنتمـــاء لـــدى الشـــباب 

اجلامعـــي الســـعودي.
- عقد دورات تدريبية للشباب تستهدف تطوير مهاراهتم يف توظيف مواقع التواصل 

االجتماعي يف خدمة قضااي اجملتمع.
- استغالل املناسبات الدينية لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي.

)2( تصور مقرتح للحد من األفكار السلبية لدى الشباب اجلامعي السعودي:
)أ( منطلقات التصور املقرتح:

يعتمد التصور املقرتح على جمموعة من املنطلقات النظرية، واليت تتمثل يف:
1. أمهية األمن الفكري ودوره يف استقرار الوطن وتقدمه.

2. إقبـــال الشـــباب املســـتمر علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــى، حـــى أصبحـــت مســـلكهم 
يف التعبـــري عـــن حاجاهتـــم، والتواصـــل مـــع اآلخريـــن.
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3. نتائج الدراسات السابقة.
4. اإلطـــار النظـــري للدراســـة احلاليـــة والـــذي حـــاول الباحـــث فيـــه أن يشـــمل متغـــريات 

الدراســـة األساســـية.

5. نتائـــج الدراســـة الراهنـــة ومـــا أســـفرت عنـــه مـــن حمـــددات ميكـــن االنطـــالق منهـــا 
يف هـــذا التصـــور.

)ب( أهداف التصور املقرتح:
1. توعية الشباب اجلامعي السعودي مبخاطر شبكات التواصل االجتماعى، وما قد 

ينتج عنها من احنرافات فكرية تؤثر على اجملتمع.
2. تزويد الشباب اجلامعي مبعلومات وحقائق ابلقدر الكايف اليت جتعلهم يقومون أبدوار 

إجيابية يف مواجهة حتدايت األمن الفكري.
3. نشر ثقافة أمنية تتعلق مبجاالت األمن املختلفة خاصة األمن الفكري.

الوالء  لديهم  تنمى  اليت  والرامج  األنشطة  يف  للطالب  اإلجيابية  املشاركة  تفعيل   .4
واالنتماء للوطن.

)ج( آليات تنفيذ التصور املقرتح:
1. تنمية الوازع الديي لدى الشباب اجلامعي السعودي من خالل القيام ببعض الندوات 

واللقاءات، واليت تتناول خطر العوملة والغزو الفكري على البعد الديي.
املواقع  عن  وإرشادات  وسائل  وعرض  لنشر  واإلعالن  الدعاية  شركات  تشجيع   .2

والصفحات اليت تنشر معلومات خاطئة تضر ابألمن العام.
العمل على إنشاء صفحات ومواقع هادفة لتشجيع الشباب على التواصل، وتوحيد   .3

الصف مما يساعد على تقدم اجملتمع ورقيه.
جيب أن تتضمن املناهج التعليمية مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء وحب الوطن،   .4
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وتوعية الشباب اجلامعي السعودي مبخاطر الغزو الثقايف.
قيام األجهزة املعنية بسن القوانني واألنظمة اليت تنظم الدخول على شبكات التواصل   .5

االجتماعى وتوضيح عقوابت خمالفة نظام اجلرائم املعلوماتية ونشرها للعموم.
العمـــل علـــى توفـــري فـــرص عمـــل للشـــباب، وحـــل املشـــكالت اجملتمعيـــة ممـــا يســـهم يف   .6
شـــغل أوقـــات فـــراغ الشـــباب مبـــا يعـــود عليهـــم ابلنفـــع والفائـــدة ويســـهم يف تنميـــة اجملتمـــع 

واحملافظـــة علـــى متاســـكه.

)د( اإلسرتاتيجيات اليت يعتمد عليها التصور املقرتح:

املشـــاركة   أن  علـــى  اإلســـرتاتيجية  هـــذه  تركـــز  التعليمـــي:  العـــالج  اســـرتاتيجية   .1
ــل  ــا يف حـ ــامهوا معـ ــع، حـــى يسـ ــراد اجملتمـ ــة بـــني أفـ ــاد وتشـــجيع الصداقـ ــل علـــى إجيـ تعمـ
التعـــاون كطريقـــة حلـــل  املشـــكالت، وتفعيـــل اجلهـــود اجلماعيـــة حبيـــث يدركـــون قيمـــة 
املشـــكالت، ممـــا يـــؤدي إىل جنـــاح اجلهـــود املبذولـــة علـــى الصعيـــد الرمســـي والشـــخصي 

للعمـــل. وخيلـــق أساًســـا اجتماعيًّـــا مناســـًبا 

إســـرتاتيجية اإلقنـــاع: حيـــث تفـــرتض هـــذه اإلســـرتاتيجية أنـــه يســـهل اتفـــاق اجلماعـــات   .2
ــا أن أي تغيـــري حقيقـــي هـــو أوال وأخـــرياً  ــا، كمـ ــم الـــيت تعتنقهـ يف الـــرأي علـــى أســـاس القيـ
لتغيـــري اجتاهـــات النـــاس، وأن اإلنســـان مســـتعد يف كثـــري مـــن املواقـــف لتغيـــري قيمـــة واجتاهاتـــه 

مـــى اقتنـــع أهنـــا تتعـــارض مـــع املصلحـــة العامـــة.

)ه( األدوات اليت يعتمد عليها التصور املقرتح:

اليت يستخدمها األخصائي االجتماعى يف  الندوة من األدوات  تعتر  الندوات:    .1
األمن  على  وأثرها  االجتماعى  التواصل  شبكات  ملوضوع  ابلنسبة  والتوعية  التثقيف 

الفكري، وأيضاً من خالل دعوة بعض اخلراء أو القيادات املهتمة بذلك.

املؤمتـــرات:  تطلـــق كلمـــة مؤمتـــرات علـــى العمليـــات الـــيت يتـــم هبـــا توفـــري اجلـــو املالئـــم   .2
للتبـــادل الفكـــري حـــول موضـــوع شـــبكات التواصـــل االجتماعـــى وأثرهـــا علـــى األمـــن 
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الفكـــري لـــدى الشـــباب الســـعودي، ويعتـــر املؤمتـــر وســـيلة لكســـب وأتييـــد الـــرأي العـــام 
مبوضـــوع   الشـــعيب  االهتمـــام  وخلـــق  االجتماعـــى،  التواصـــل  شـــبكات  موضـــوع  حـــول 

االجتماعـــى. التواصـــل  شـــبكات 

وعـــرض  األفـــراد،  مـــن  عـــدد  أكـــر  خـــالل جتميـــع  مـــن  اجلماعيـــة:  املناقشـــات   .3
الفكـــري  األمـــن  علـــى  وأثرهـــا  االجتماعـــى  التواصـــل  شـــبكات  وإجيابيـــات  ســـلبيات 

الســـعودي. اجلامعـــي  الشـــباب  لـــدى 

عاشًرا: توصيات لتنمية األمن الفكري لدى الشباب اجلامعي السعودي:
1. العمـــل علـــى تواجـــد اخلـــراء واملفكريـــن علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعـــى، والدخـــول 
تبـــادل األفـــكار معهـــم  يف مناقشـــات مـــع الشـــباب وإرشـــادهم إىل الصـــواب، وكذلـــك 

وتوضيـــح قضـــااي اجملتمـــع ومشـــكالته.

اجلامعي  الشباب  لتثقيف  موضوعات  على  الدراسة  املناهج  حتتوى  أن  جيب   .2
بشبكات التواصل االجتماعى، وتوعيتهم ابملخاطر املرتتبة على االستخدام السيئ هلا.

3. أن تقـــوم احلكومـــات إبصـــدار قوانـــني وتشـــريعات تقنـــن الدخـــول علـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــى، مـــع إرســـاء مبـــدأ الشـــفافية يف توقيـــع اجلـــزاءات والعقـــوابت.

4. تضمـــني املقـــررات الدراســـية موضوعـــات هتـــدف إىل توعيـــة وتثقيـــف الشـــباب اجلامعـــي 
أبمهيـــة اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي املختلفـــة االســـتخدام األمثـــل مـــع بيـــان 

خماطـــر االســـتخدام اخلاطـــئ هلـــا والعقـــوابت القانونيـــة املرتتبـــة علـــى ذلـــك.

ــم  ــم ومواهبهـ ــتوى قدراهتـ ــع مسـ ــباب هبـــدف رفـ ــة الشـ ــة لفئـ ــة عقـــد دورات تدريبيـ 5. أمهيـ
ــة  ــة خاصـ ــم بصفـ ــة يف دعـــم قضاايهـ ــبكات التواصـــل االجتماعـــي املختلفـ يف توظيـــف شـ

ــة عامـــة. ــااي اجملتمـــع بصفـ وقضـ

6. تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي بصورة 
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صحيحة مما ينعكس على الشباب يف أدائهم ألدوارهم االجتماعية املختلفة بشكل إجيايب.

7. وضـــع وتنفيـــذ إســـرتاتيجية منهجيـــة دقيقـــة هتـــدف اىل إبـــراز القضـــااي اجملتمعيـــة الـــيت 
تعـــزز مشـــاركة الشـــباب اإلجيابيـــة عـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، وإجيـــاد احللـــول 
املناســـبة هلـــا مـــن خـــالل التوجيـــه واإلرشـــاد وحظـــر املواقـــع املســـيئة ومتابعـــة املواقـــع بشـــكل 

دوري مـــن قبـــل اجلهـــات املعنيـــة وأصحـــاب االختصـــاص.

8. تفعيـــل دور الرقابـــة األســـرية يف متابعـــة الشـــباب أثنـــاء اســـتخدامهم هلـــذه املواقـــع وغـــرس 
القيـــم اإلجيابيـــة لديهـــم ونبـــذ الســـلوك الســـليب مـــن خـــالل عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة.

9. ضـــرورة إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث عـــن هـــذه الوســـائل وأتثريهـــا علـــى 
الفـــرد واجملتمـــع.
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أواًل: البيانات األولية:

اختياري       االسم:                                             

)1( السن: )         ( سنة

)2( عدد ساعات استخدم االنترنت يوميًا: )         ( ساعة

)3( عدد سنوات االنضمام للمجتمع االفتراضي: )         ( سنة

الحالة االجتماعية:

)     ( ب- متزوج  أ- أعزب       )     ( 

)     ( د-  أرمل     ج- مطلق       )     ( 

ثانيًا: أنواع شبكات التواصل االجتماعي التي تنمى األمن الفكري لدى الشباب الجامعي 
السعودي:

إلى حد نعمالعباراتم
الما

الفيس بوك1
تويتر2
اليوتيوب3
المنتديات٤
غرف الحوار والدردشة5
ياهو- قوقل6
انستجرام7
واتس أب8
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ثالثًا: التأثير االيجابي لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب 
الجامعي السعودي:

إلى حد نعمالعباراتم
الما

)أ(     البعد الديني والحضاري:

تساعدني على فهم القضايا الدينية الخالفية9

أقوم من خاللها بنشر مبادئ الدين والدعوة إلى هللا10

تنمى لدى القيم المرتبطة بالعقيدة والفقه الصحيح11

توفر لي فرصة لمناقشة المسائل الدينية والجدلية12

تساعدني على نشر البرامج واألنشطة اإلسالمية الخاصة بالشباب13

أقوم من خاللها بنشر األفكار الدينية المعتدلة1٤

)ب(     البعد االجتماعي والنفسي:

تساعدني على التعرف على الثقافات المختلفة لآلخرين 15

أتعرف من خاللها ما يستجد من أحداث وأثرها على المجتمع  16

تعزز لدى قيم المواطنة والمسئولية االجتماعية17

تنمى لدى الثقة بالنفس واالستقرار الوجداني18

تساعدني على التعرف على اآلخرين في األماكن البعيدة جغرافيًا19

تساعدني على انتقاء األفراد والجماعات المرغوب فيها للتواصل معهم20
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رابعًا: التأثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الشباب 
الجامعي السعودي:

إلى حد نعمالعباراتم
الما

)أ(     البعد الديني والحضاري:

تشكك لدى قيم التراث الفكري والحضاري21

كثرة استخدامي لها يؤدى إلي تقصيري في أداء العبادات22

تقدم لي شبهات مثارة حول الرموز الدينية23

تقدم لي التفسير الخاطئ لبعض آيات القرآن الكريم األحاديث الدينية2٤

تتذبذب لدى منظومة القيم الدينية نتيجة لتداخل الثقافات25

تسهل لي تكوين عالقات محرمة مع الجنس اآلخر26

)ب(     البعد االجتماعي والنفسي:

اإلساءة والتشهير بأفراد آخرين دون وجه حق27

انتحال البعض شخصيات وهمية تبث أفكار ومعلومات خاطئة28

29
ضعــف تمســك الشــباب بالقيــم األخالقيــة واالجتماعيــة ممــا يؤثــر 

علــى تصرفاتــه ويــؤدى إلــي انحرافــه

30
تسعى إلي تخريب الروابط االجتماعية نتيجة عدم االحتكاك 

المباشر باألشخاص

31
تساهم في انتشار بعض المشكالت االجتماعية منها العزلة 

االجتماعية، اإلدمان، إخفاء الشخصية 
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األمن  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  إسهامات  تفعيل  مقترحات  خامسًا: 
السعودي: الجامعي  الشباب  لدى  الفكري 

إلى حد نعمالعباراتم
الما

العناية بتدريس العقيدة اإلسالمية32

33
استغالل المناسبات الدينية لتعزيز األمن الفكري لدى الشباب 

الجامعي السعودي

نشر المعلومات التي تزيد من وعى الشباب الفكري واألمني3٤

35
إصــدار قوانيــن تحكــم التعامــل بتكنولوجيــا المعلومــات واالنترنــت 

ونظــم التجــارة االلكترونيــة وحقــوق الملكيــة

36
عقد دورات تدريبية للشباب تستهدف تطوير مهاراتهم في توظيف 

مواقع التواصل االجتماعي في خدمة قضايا المجتمع

37
تطويــر المناهــج التعليميــة بحيــث تتالئــم مــع التطــورات 

التكنولوجيــة وتأثيرهــا الســلبي

38
عقــد المحاضــرات والنــدوات التــي تتنــاول قضايــا األمــن الفكــري 

والغــزو الثقافي

39
إنشاء مجموعات شبابية هادفة علي مواقع التواصل االجتماعي  

لتنشر الفكر المعتدل الصحيح

٤1
التوســع فــي إقامــة األنشــطة والمناســبات الرياضيــة تحــت شــعار 

حــب الوطــن ومحاربــة األفــكار الخاطئــة

٤1
حث اإلعالم علي تبنى القضايا التي تنمى المواطنة والوالء 

واالنتماء لدى الشباب الجامعي السعودي


